ZASTŘEŠENÍ ODPOČINKOVÉ ZÓNY
Novou markýzu v odpočinkové zóně naši klienti využívají takřka denně, hlavně v dopoledních
hodinách. Slouží jim k zastínění při příjemném posezení a debatách, pro společném předčítání z novin,
nebo také při kulturních a společenských akcích. Jedním z prvních hudebních vystoupení byl úspěšný
koncert brněnského divadla Slunečnice, které nás navštívilo začátkem června.
Díky markýze tak vzniklo příjemné místo ke společnému setkávání našich klientů.
Zastřešení bylo hrazeno z grantového programu Nadace rozvoje občanské společnosti a z finančních
prostředků dalších přispěvatelů.

KOUPACÍ VANA
Do společné koupelny ve 2.NP jsme díky finančnímu příspěvku innogy Energie a ústavu Život 90 a celé
řady dalších fyzických i právnických osob pořídili novou koupací vanu. Ta nahradila původní 20 let
starou vanu. Výškově nastavitelná vana umožní pracovat ošetřujícímu personálu v bezpečné
a pohodlné pracovní poloze, samotný klient si svou koupel může díky systému kompatibilních pomůcek
a zvedáků pro mobilitu bez obav užít.
Pořízení vany nám umožnily Nadace innogy Energie Život 90 a obrovské množství fyzických
i právnických osob, jejichž výčet je opravdu obdivuhodný.

RYBÍZOVÁ ALEJ
Na podzim 2019 jsme v Domově pro seniory Soběsuky započali výsadbu rybízové aleje, kterou jsme
letos na jaře díky projektu dm – drogerie markt dokončili.
Terén nám pomohli upravit zahradníci a klienti se tak mohli pustit do práce. Na pomoc nám přišly děti
z MŠ Prostějoviček a práce šla všem od ruky. Společnými silami jsme zasadili bezmála 40 keříků různých
odrůd rybízu.

NOVÁ AKTIVIZAČNÍ MÍSTNOST
Původní název Kavárnička sice této místnosti ze zvyku zůstal, prostor jako takový ale zcela změnil svou
tvář, zčásti i účel.
Rekonstrukcí kavárničky tak letos vzniklo nové místo pro volnočasové aktivity a společenská setkání
jako jsou arteterapie, rukodělné práce, ale především jako místo pro výrobu nejrůznějších laskomin
a sladkého pokušení.
Pravidelná, takřka každoměsíční aktivita Pečení s Lenkou dostala své důstojné zázemí, nezávislé
na zdejší kuchyni. Nová kuchyňská linka má totiž zabudované či volně stojící kuchyňské spotřebiče,
a tak se kdykoli mohou zdejší klientky (muži spíš ochutnávají) pustit do pečení či vaření dobrot, s nimiž
se příležitostně dělí i s ostatními klientkami a klienty. Zatím se „jede“ vesměs jen na „sladko“,
aktivizační pracovnice a její pomocnice na nátlak nás „masařů“ prý s podzimem a svatým Martinem
chystají i něco od masa… Tak se budeme těšit!
A třeba Ježíšek donese ještě jeden dárek do místnosti – když jde o tu kavárničku nějaký hezký kávovar?

