
4 Informujeme / i*

roãník VII        ãíslo 1       únor 2018 www.listyregionu.cz

FUTURUM o.p.s.

ve spolupráci se Z· Blansko, Erbenova 13

si Vás dovolují pozvat na

19. REPREZENTAâNÍ PLES
v pátek dne 2. bfiezna 2018 ve 20:00 hodin

v prostorách DùLNICKÉHO DOMU BLANSKO

Bohatá tombola, obãerstvení.

Hraje skupina „AKCENT”.

Pfiedtanãení provedou Ïáci devátého roãníku.

Pfiedprodej vstupenek -  fieditelna Z· Blansko, Erbenova 13
Rezervace vstupenek na tel. ãísle 516 412 754

Cena vstupenky s místenkou: 220,- Kã

V̆ tûÏek bude vûnován na podporu akcí pro dûti.

Podrobnûj‰í informace na www.erbenova.cz

UÏivatelé pfii obûdû.

S programem BON APPETIT jsme
se zaãali seznamovat od roku 2014
a to za podpory a supervize GOS II
(gerontologická a organizaãní super-
vize), která byla od roku 2014 urãena
pfiedev‰ím domovÛm pro osoby se
zdravotním postiÏením zfiizovan˘ch
Jihomoravsk˘m krajem.

V zafiízení jsme se na jednotliv˘ch
oddûlení seznamovali s knihou Jitky
Zgola Bon appetit: Radost z jídla
v dlouhodobé péãi, která nabízí kom-
plexní program na zlep‰ení stravování,
vyuÏívající plnû potenciálu této dÛleÏité
aktivity v rámci dlouhodobé péãe.
Do‰lo k vytvofiení „DESATERA” - tzn.
deseti krokÛ jak zaãít se stravováním,
‰kolení pracovníkÛ v této oblasti. 

Postupnû do‰lo k úpravû jídelen, pfií-
jemn˘m dovybavením, které dotváfielo
atmosféru pfii stolování. Do‰lo k roz‰ífiení
v˘bûru obûdÛ ze dvou variant. Pro snad-
nûj‰í rozhodování v této oblasti do‰lo
k vytvofiení obsáhlé fotodokumentace
s jednotliv˘mi pokrmy, zvlá‰tû pro uÏiva-
tele s komunikaãním hendikepem. 

V oblasti stravování osob se zdravotní-
mi problémy s motorick˘mi dovednostmi
je na‰ím úkolem pfiíprava plnohodnotn˘ch
pokrmÛ, které jsou nutriãnû vyváÏené, 
zachovávají si vzhled, chuÈ a texturu oby-
ãejn˘ch pokrmÛ a které se dají bez problé-

mÛ jíst zpÛsobem nenaru‰ujícím dÛstoj-
nost, autonomii a spoleãenské konvence.

V na‰em zafiízení bereme pfii stolování
v úvahu individuální zvyky kaÏdého uÏi-
vatele. Zapojením uÏivatelÛ do pfiípravy
a úklidu jídelny, které je dobrovolné, vy-
jadfiujeme uÏivatelÛm jejich dÛleÏitost pfii
spolupráci.

Strava je podávána 5x dennû a její
skladba je pfiizpÛsobena vûku a zdra-
votnímu stavu uÏivatelÛ v souladu se
zásadami správné v˘Ïivy.

V̆ bûr stravy probíhá z pfiedem zve-
fiejnûného jídelního lístku. Své podnûty
a pfiipomínky k tvorbû jídelních lístkÛ
mohou uÏivatelé vyjadfiovat na pravi-

deln˘ch schÛzkách stravovací komise,
kter˘ch se mÛÏe úãastnit kdokoli z uÏi-
vatelÛ, nebo se s nimi obrátit na svého
klíãového pracovníka, vedoucí pracov-
níky Domova, sociální pracovnice nebo
kohokoliv z pracovníkÛ, ke kterému
májí dÛvûru. 

V nûkter˘ch pfiípadech, kdy prostor
jídelny z nûjak˘ch dÛvodÛ nevyhovují,
je moÏno podávat jídlo pfiímo v pokoji
uÏivatele - formou tabletového systé-
mu. Tabletov˘ systém se také vyuÏívá
v pfiípadû, Ïe se uÏivatel dostaví na jíd-
lo pozdûji. Strava se do tabletového
systému uschová.

Na jednotliv˘ch oddûleních je stále
pfiipraven pestr˘ v˘bûr nápojÛ k zaji‰tûní
pitného reÏimu. Na jednotliv˘ch oddûle-
ních mají uÏivatelé k dispozici lednice
k uloÏení vlastních potravin.

I nadále jsme ve spolupráci s koor-
dinátory tohoto projektu, se kter˘mi
konzultujeme pfiípadné návrhy, kter˘-
mi bychom na‰im uÏivatelÛm mohli
zlep‰ovat vût‰í proÏitek ze stolování
a jídla samotného.

Program Bon appetit je pfiínosem pro
na‰e uÏivatele i pracovníky. Bon appetit
nám v‰em ukázal jin˘ pohled na stolo-
vání a jídlo samotné. 

Text a foto: Ivana Îenatá, 
vedoucí sluÏby DOZP 

V na‰em Domovû pro osoby se zdravotním postiÏením Sociálních sluÏeb ·ebetov, p.o., se stravujeme v sou-
ladu s principy programu BON APPETIT – coÏ ve zkratce znamená, Ïe se snaÏíme umoÏnit na‰im uÏivatelÛm kva-
litní záÏitek z jídla a podpofiit samostatnost uÏivatelÛ po co moÏná nejdel‰í dobu. Cílem a pfiáním v‰ech je také
zachování dÛstojnosti uÏivatele a dÛvûry v pracovníky i tehdy, kdy jsou jiÏ zcela závislí na na‰í péãi.

Bon appetit – radost z jídla


