Příloha DUBEN 2016
Kroužek vaření - recept: Pohanka s mrkví, celerem a šunkou – 09. 03. 2016
Postup:
0,5 l vody
Mrkev a jarní cibulku nakrájíme na kolečka a celer
0,5 l pohanky
nastrouháme na jemno. Na oleji krátce orestujeme mrkev,
1 bujon
přidáme jarní cibulku, celer, pohanku, šunku nakrájenou
2 mrkve
na drobno a zalijeme 1.5 dcl vody. Přidáme libeček a půl
1 jarní cibulka
kostky bujónu. Promícháme a vaříme pod poklicí do
Kousek celeru
poloměkka. Odstavíme a necháme pod poklicí 10 minut
1 lístek libečku
dojít. Podáváme a zdobíme zelenou částí jarní cibulky,
5 dkg šunky pro děti můžeme pažitkou.
Suroviny:

……………………………………………………………………………………..

Vaření před Velikonocemi v CDS
Velikonoční vaření i v březnu probíhalo s velkým úspěchem.
Klienti si upekli velikonočního beránka, nebo vytvořili tzv. velikonoční houbu.
Vaření si klienti oblíbili, proto probíhá pravidelně i v tomto měsíci.

Sponzorský dar
Firma AŽD Praha. s.r.o přispěla CDS na Vodové 35, Brno finančním darem na
zlepšení fyzického a psychického stavu klientů a sociální služby.
Tímto mnohokrát za sponzorský dar děkujeme.

Jarní tvoření v CDS
V březnu také probíhalo jarní tvoření.
Například se zdobila vajíčka – barevnými přírodninami rýží, ozdobnými
těstovinami a červeným hrachem.
Zdobily také děti, které malovaly přímo na vajíčka pusu a lepili oči. Nakonec
vajíčka ozdobili originální čepicí.

Zvýšení příspěvku na péči
Od srpna 2016 dojde k navýšení příspěvku na péči. Výplata příspěvku se zvýší o
10%. Ke zvýšení dojde u všech stupňů příspěvku na péči.
Zvýšení příspěvku schválila vláda.
K navyšování příspěvku na péči
nedošlo od roku 2006, proto je tento
krok vítán.
Současná výše příspěvku je uvedena
na obrázku:
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/prispevek-napeci-se-poprve-po-deseti-letech-zvysi-odeset-procent-1c8/domaci.aspx?c=A151214_110407_domaci_kop
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