Prosinec 2015

V přírodě to zatím tak nevypadá, ale pomalu a jistě se přibližuje zima a konec roku 2015. Pro některé
z nás to byl rok hektický, nabitý důležitými událostmi, pro jiné naopak to byl rok poklidný. Ať je to tak
či tak, většina z nás se snaží bilancovat a připravit se co nejlépe na blížící se Vánoce a příchod roku
nového. I v našem středisku se v nedávné době událo několik zajímavostí, se kterými bychom Vás
rádi seznámili. Rovněž Vás chceme informovat o chystaných akcích v závěru letošního roku a
počátkem roku nového.

1.

V PARKU PROBÍHALO OŠETŘENÍ STROMŮ

V zámeckém parku roste množství krásných, ale také velmi starých stromů. Jejich zdravotní stav není vždy
příznivý a vyžaduje pravidelnou údržbu, abychom předešli zranění osob, které park navštěvují. Stromy mají
rozsáhlé praskliny a dutiny, některé trpí houbovými a bakteriálními chorobami. S ukončením vegetačního
období odborná firma ošetřila 25 stromů v blízkosti budovy a cest a pokácela 6 stromů. Dalších 9 stromů
ještě plánujeme kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu pokácet. Všechny tyto práce probíhaly v měsíci
říjnu a listopadu.
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2.

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE KLIENTŮ

O prázdninách letošního roku absolvovalo 12 našich zaměstnanců šestidenní kurz „Smyslové aktivizace“,
což je nový koncept péče zejména o klienty s demencí a Alzheimerovou chorobou. Poznatky v něm nabyté
jsme začali nejprve využívat při práci s klienty na úseku Vážka 2 a postupně je chceme zavést do celého
domova. Tato nenásilná a přirozená komunikace umožní prostřednictvím barev, zvuků, chutí a vůní
stárnoucímu člověku i nadále se radovat ze života a aktivně prožívat každý den. Zmírňuje postup demence a
pomáhá prožívat klidné a spokojené stáří. V této aktivitě nás finančně výrazně podpořil Výbor dobré vůle
Olgy Havlové, který nám přispěl 70tis. Kč realizaci kurzu.
V současné době probíhá smyslová aktivizace především v odpoledních hodinách, a to 2 – 3x týdně.
.

3.

III. MYSLIBOŘICKÁ OLYMPIÁDA

V pátek 11.září jsme pro naše klienty uspořádali již třetí ročník „Myslibořické olympiády“. Tuto velkou akci
jsme mohli uspořádat díky podpoře firmy Sodexo, která nám na ni a potřebné pomůcky přispěla částkou
20tis. Kč.
Celá akce měla původně proběhnout v prostorách našeho parku. Bohužel nám tentokrát vůbec nepřálo
počasí, a tak jsme museli jednotlivá stanoviště rozmístit na chodbách v přízemí střediska. Nakonec tato
skutečnost vůbec neubrala na atraktivitě jednotlivých soutěží. U jednotlivých stanovišť nám pomáhaly i děti
z místní školy, takže vše probíhalo hladce. Soutěžilo se celkem v osmi disciplínách a všichni prokázali dle
svých možností alespoň trochu zručnosti či vědomostí.
Celkem soutěžilo téměř 70klientů a v podstatě zvítězili všichni. Každý klient dostal účastnický list a balíček
se sladkostmi. Vítězové jednotlivých kategorií navíc ještě poháry. Nechybělo samozřejmě také občerstvení a
dobrá nálada, kterou pomáhali vytvářet svým empatickým přístupem děti ze školy i zaměstnanci.
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4.

DĚTI ZE ŠKOLY DOCHÁZEJÍ ZA NAŠIMI KLIENTY
Mezigenerační kontakty a setkávání jsou v dnešní době moderní techniky velice důležité a přínosné.
Jsme rádi, že se nám je daří úspěšně už téměř rok realizovat po domluvě s vedením ZŠ v Myslibořicích
a aktivními členy jejich Parlamentu.
K této postupně se vyvíjející spolupráci přispělo určitě také to, že se nám podařilo uspět v grantovém
řízení Nadace Agrofert. Získali jsme tak na společné aktivity i finanční prostředky, ze kterých hradíme
především nákup potřebných pomůcek a také občerstvení při jednotlivých akcích.
Společné aktivity probíhají dle možností obou stran 1 - 2x měsíčně, většinou v prostorách našeho
střediska. K nejvíce oblíbeným aktivitám určitě patří různá hravá odpoledne, tvoření v keramické dílně a
různé besedy a povídání. Jsme rádi, že se klienti na tyto aktivity těší a vyhledávají je. Zároveň je
zajímavé pozorovat, jak se děti ohleduplně a s láskou chovají k našim klientům.
Tato setkávání vidíme jako velmi přínosné jak pro děti, tak pro naše klienty. U dětí pomáhají vypěstovat
schopnost empatie a rozvoj komunikačních dovedností se starými lidmi. Našim klientům pomáhají
nejenom smysluplně trávit svůj volný čas, ale jsou i významným krokem k jejich zapojení do komunitního
života a zbavení se pocitu osamělosti.

5.
PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU V ZÁŘÍ –
LISTOPADU 2015
V ZÁŘÍ
-

11. září jsme uspořádali III. Myslibořickou olympiádu.
16. září se uskutečnilo opět po dvou letech setkání bývalých zaměstnanců Domova
23. září se 3 naši klienti zúčastnili Svatoanežských her ve Velkém Újezdu
Konto Bariéry nám schválilo finanční příspěvek ve výši 20tis. Kč na zakoupení otvíračů dveří
30. září se klienti Slunečnice vypravili do Akvaparku Moravia

V ŘÍJNU
1. října se uskutečnilo první společné zpívání dětí ze školy s našimi klienty
2. října proběhlo setkání dobrovolníků Domova v jaroměřické Opeře
7. října se i díky podpoře firmy Jemča Jemnice uskutečnilo „Podzimní posezení s čajem“. Klientům
zahrála Mohelenská kapela a kromě různých druhů čajů z produkce Jemči mohli ochutnat i výborný mošt a
také jablečný štrůdl.
Z Nadace ČEZ jsme obdrželi zprávu, že nám byl schválen nadační příspěvek ve výši 150tis. Kč na
noční osvětlení a novou elektroinstalaci.
8. října si vyjeli klienti Slunečnice do zoologické zahrady v Jihlavě.
Nadace Občanského fóra nám schválila nadační příspěvek ve výši 50tis. Kč na výměnu oken ve
středisku.
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V LISTOPADU
-

4. listopadu tvořili naši klienti spolu s dětmi z místní školy vánoční dekorace v keramické dílně
14. listopadu se uskutečnil podzimní koncert lukovského sboru v naší kapli

6.

CO PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

12. prosince se uskuteční II. Adventní setkání klientů, rodinných příslušníků a zaměstnanců
střediska. Začátek je ve 14 hod. Program setkání: tvořivé dílničky, zpívání s dětmi ze školy, koncert
třebíčského sboru ČCE, posezení na jednotlivých odděleních s občerstvením.
-

20. prosince od 15.30hod Vánoční koncert martínkovského sboru Jordán v kapli

-

24. prosince – Vánoční hra pro klienty od 13hod

-

31. prosince – oslava Silvestra

-

2. ledna 2016 uzavře vánoční období lukovský pěvecký sbor se svým koncertem

-

5. února 2016 – Zámecký ples

Na všechny akce, které připravujeme, srdečně zveme i rodinné příslušníky našich klientů a ostatní
příznivce naší organizace.

7.

ZÁVĚREM

I tentokrát bychom Vás chtěli poprosit o podněty a připomínky k našemu Občasníku. Ozvěte se nám na tel.
čísle 568 834 955 nebo na e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz a vzdelavani@domovmysliborice.cz .
Předem děkujeme za Vaši ochotu.
Jsme Vám také velmi vděčni za Vaše dary, které posíláte na účet 8500008080/7940 nebo předáváte přímo
do naší pokladny ve středisku. Na všechny Vaše dary se snažíme obratem vystavit darovací smlouvu a
potvrzení o přijetí daru.
Nejvíce finančních prostředků potřebujeme v současné době na zakoupení tří elektrických otvíračů dveří.
Cena jednoho otvírače je 60 000 Kč. Vaše finanční prostředky využijeme také na zakoupení žaluzií do oken
na pokojích klientů a na pořízení nových ručníků a lůžkovin.
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