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Napsali nám……Poděkování
Dobrý den,
chceme touto cestou poděkovat vedení domova Centrum na Verandě za přijetí
naší maminky paní Zdeňky Bobkové, které přijet do domova umožnilo dožít svůj život
v klidném a přátelském prostředí.
Vlaďka Bálintová, Ivana Jíchová, 15. 2. 2017
Mé velké poděkování patří všem mým kolegyním – pečovatelkám a zdravotním
sestřičkám, za péči, kterou mamce věnovaly, za přátelský přístup. Všechny jste ženské
na svém místě, moc Vám děkuji.
Vlaďka, 15. 2. 2017
……Jinak jsem Vám chtěla poděkovat, že jste dali mamince křesílko a že jí paní
pečovatelky posazují. Na pokoji je vždy uklizeno, čisto a voňavo a ty paní pečovatelky,
ale i sestřičky jsou úžasné. Vím, že je to i Vaší zásluhou a proto moc, moc děkujeme.
Přála bych Vám aby tahle Vaše těžká práce byla náležitě oceněna, ale to bohužel není
v mé kompetenci.
Děkuji Klucová, 28. 3. 2017
Dobrý den paní Červenková,
Vaše zařízení znám, pobývala u Vás moje babička. S vašimi službami jsem byla
velmi spokojena. Přiložený materiál rádi zveřejníme. Přeji hezké dny. S pozdravem
Kateřina Smoterová, starostka obce Mořinka, 5. 4. 2017
Vážená paní ředitelko,
dovolte mi, abych tímto dopisem vyjádřil velkou pochvalu a poděkování všem
sestřičkám, které se tu o nás v penzionu starají. Velmi si jejich práce ceníme, víme, že je
opravdu náročná.
Zdeněk Vild, 10. 5. 2017
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Dobrý den paní ředitelko,
omlouvám se, ale musím napsat, včera jsme byly se sestrou opět za maminkou
a byla bych moc ráda, abyste poděkovala včerejší směně, zejména paní Zadrobilové a té
další paní blondýnce, jak se věnují těm starým lidem. Maminka se hrozně zlepšila
v komunikaci, protože s ní mluví, a když jsem viděl, jak ji přebalují, obdivuji je a opravdu
nevím jak jim poděkovat, za tu hroznou dřinu ve vedru a jak s těmi lidmi komunikuji
opravdu klobouk doků, takhle kdyby to bylo i jinde. Kromě toho, že jsou z horka
unavené, jsou pořád k těm lidem milé a usměvavé, což na ně úžasně působí, ale hlavně
ta komunikace, maminka skoro nemluvila a teď se s ní zase můžeme bavit, nevím jak
těmto lidem vyslovit dík. Tak prosím alespoň Vašimi ústy snad je to potěší. Na
sponzorský dar jsem nezapomněla doufám, jak mi bylo přislíbeno, že do konce roku to
vyjde.
Děkuji Klucová, 31. 7. 2017

Dobrý den vážená paní ředitelko,
tímto bych chtěl poděkovat za celou naši rodinu, za velmi dobrý přístup k naší
mamince, paní Mysleně Burešové. Velké poděkování sestřičkám a celému Vašemu
personálu za velmi náročnou a vyčerpávající práci. Moc si ceníme a vážíme namáhavé
práce Vašich ošetřovatelek, které obětavě přistupují ke každému s láskou a velkou
obětavostí.
Děkujeme veškerému personálu vašeho domova. S pozdravem
Zdeněk Bureš (syn) a Mgr. Lenka Kuncová (dcera), 12. 9. 2017
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Dobrý den paní ředitelko,
chtěla bych Vám poděkovat, že jste mi umožnili využít Vaši odlehčovací službu
a pobyt v domově. Jsem po úrazu ruky a každodenní péče v domově mi dodala sílu, jak
po fyzické, tak po psychické stránce.
Také bych moc chtěla poděkovat holkám pečovatelkám a zdravotním sestřičkám
za péčei a milý vstřícný přístup. Po 6 týdnech odcházím domů a tahle péče mi bude
chybět.
Obdivuji práci personálu a ještě jednou moc děkuji.
Zita Spudilová, 5. 6. 2017
Dobrý den paní vrchní pečovatelko,
včera jsme byly se sestrou na návštěvě u maminky paní Hladké a byly jsme moc
potěšeny, jak je o ní výborně postaráno, paní pečovatelky, paní Vacková s paní
blondýnkou v brýlích, jsou prostě úžasné a moc se jí věnují, byla čisťounká a všechno
super, přesto že bylo hrozné horko a bylo na nich vidět, že už jsou utahané, mají pořád
optimistickou náladu a s těmi babičkami to perfektně umí. Buďte prosím tak laskavá a
moc jim za nás poděkujte.
Ještě jednou velké díky
Klucová, 12. 6. 2017
Dobrý den,
jmenuji se Zuzana Porcalová a v nedávné době jsme měli ve vašem domově
ubytovanou maminku paní Marii Rousovou na odlehčovací pobytové službě.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat o její péči v domově. Maminka tam byla
spokojená a odpočinula si tam.
Po jejím odvezení zpět domů mi zavolala pracovnice vašeho domova, se kterou
jsem v domově komunikovala a upozornila mne, že jsme tam zapomněly všechny
maminčiny léky. Nicméně byla tak velmi hodná, že byla ochotna (protože bydlí na
Kladně)léky nám přivézt.
Proto ještě jednou moc děkuji
Hezký den Zuzana Porcalová, 24. 7. 2017
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