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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název:

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Korespondenční adresa:

Myslibořice 1, 675 60

Telefon:

568 834 931

Fax:

568 834 930

e-mail:

diakonie@domovmysliborice.cz

http://

www.domovmysliborice.cz

IČO:

00839345

DIČ:

CZ 00839345

bankovní spojení

8500008080/7940

registrace:

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích bylo
zaregistrováno u MK ČR dne 21. 8. 2003 (dle
zákona 308/1991)

Zřizovací listina:

vydána dne 28. 11. 1991 rozhodnutím ředitele
Diakonie ČCE

REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací služby
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2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou naše prezentace, ve které
se chceme spolu s Vámi podělit o důležité informace i fakta z činnosti našeho
střediska Diakonie ČCE v Myslibořicích.
Rok 2011 je pro nás významným i proto, že se Diakonie ČCE mohla
před dvaceti lety do Myslibořic vrátit. Můžeme tedy trochu bilancovat,
porovnávat, co se nám podařilo, z čeho máme radost, kde nás čeká ještě velké
množství práce.
Ideou našich předchůdců bylo vybudovat v Myslibořicích ústavy, kde
budou pod jednou střechou bydlet senioři, sirotci, vdovy, váleční veteráni i
lidé s mentálním či fyzickým hendikepem. Budou si vzájemně pomáhat a
podporovat se, pracovat po boku diakonek a budou zde mít bezpečný a
důstojný domov v Boží lásce a ochraně. Jejich snahu však překazila válka a
posléze nástup totalitního komunistického režimu. Domov spravoval stát a
do roku 1991 zde provozoval domov důchodců. V prostorách, kde nyní žije
132 klientů, přebývalo téměř 200 lidí.
Dnes bydlí v Myslibořicích senioři, kteří tvoří hlavní část našich
klientů. Sirotci mají jiné ústavy – podle předpisů dnešní legislativy. Celý areál
našeho střediska je však volně přístupný, využívají jej k procházkám
maminky s dětmi i mateřská škola, tak se k nám mohou děti vracet alespoň
tímto způsobem. Vdovy mají v dnešní společnosti zcela jiné postavení, než na
počátku dvacátého století a válečných veteránů u nás, díky Bohu, také není
mnoho. Lidé s různými postiženími však v Myslibořicích zůstali. Nejen
senioři, ale také mladší klienti. Pomoc klientů při práci v Domově dnes příliš
nepřichází v úvahu, většinou vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Pomáhají
si však vzájemně – dobrým slovem, nasloucháním, sdílením společenství.
Diakonky v původní podobě jsou také osobami z minulého století. Naštěstí je
nahradily obětavé pečovatelky a zdravotní sestry, schopné kuchařky, pilné
uklízečky a ostatní vstřícný personál.
Naše středisko má velkou devizu v podobě krásné zámecké budovy,
rozlehlého barokního parku s vodní nádrží, ovocnými sady a hospodářstvím.
Pro potěšení našich klientů chováme ovečky a koně, k užitku pak prasata a
drůbež. A kdo by se nešel rád podívat na labutě, které si u nás letos také našly
svůj domov?
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Vím, že vlastní domov nemůžeme nikomu plně nahradit. Pro každého
klienta je to velká změna, někdy velmi těžká a bolestná. Dnešní doba je dobou
překotného technického rozvoje, doba počítačů a spousty vymožeností, které
můžeme v práci využívat a o nichž se diakonkám ani nesnilo. Přesto však
zůstávají pro klienty tím nejdůležitějším vztahy mezi lidmi. Zájem
pečovatelky, dobré slovo a úsměv nemůže sebelepší technika nahradit.
Snažíme se, s Boží pomocí, co nejlépe našim klientům domov nahradit. Jak se
nám to daří, se můžete přijet do Myslibořic přesvědčit.
Péče o naše klienty i o ostatní zázemí vyžaduje velké úsilí, nemalou osobní
obětavost i finance, kterých není nikdy dost. Náš Domov není žádný drobeček
– o 132 klientů pečuje 101 zaměstnanců. Velmi chci poděkovat všem
pracovníkům, dobrovolníkům i brigádníkům, kteří odpracovali v loňském
roce tisíce hodin, abychom zajistili vše potřebné. Velice si vážím všech lidí,
kteří tuto nelehkou práci vykonávají.
Vedle „všedních“ dní bych rád připomněl i některé výjimečné, jež
jsou pro nás pohlazením a povzbuzením v naší práci. V lednu oslavili naši
klienti, manželé Marie a Karel Novotní, 65. výročí svatby. V dnešní době, kdy
je množství rodin neúplných, je úžasné vidět, s jakou láskou spolu manželé i
po tak dlouhé době mohou žít, jak o sebe pečují. V březnu oslavila paní Marie
Řeřuchová sté narozeniny a zvýšila tak počet našich stoletých obyvatel na tři!
V polovině května získala naše zámecká zahrada certifikát Ukázková
přírodní zahrada. Je to příjemné ocenění za dvacetiletou práci na obnově
zahrady, která tehdy byla smetištěm obce.
Na konci roku jsme si připomněli 20 let od obnovení činnosti
Diakonie v našem středisku. Uspořádali jsme malou oslavu, přijeli nás
pozdravit hosté z krajského úřadu, starostové a osobnosti z okolních obcí i
kolegové z ostatních středisek Diakonie.
V prosinci převzala paní Jiřina Mrkvičková z rukou předsedkyně
Poslanecké sněmovny, paní Miroslavy Němcové, prestižní ocenění
„Pečovatelka roku“.
Za celý rok jsme připravili a uspořádali celkem 42 kulturních a
společenských akcí pro naše obyvatele. Také pro naše pracovníky jsme
naplánovali a uskutečnili společné akce, které přes dobrovolnost měly
vysokou účast. V loňském roce jsme díky darům a dotacím pokračovali v
opravě střechy zámku a rovněž jsme vyměnili další špaletová okna.
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Rád bych poděkoval všem, kteří na nás myslí a morálně nás
podporují. Je to úžasné, kolika lidem leží dobro našeho Domova na srdci, a
přimlouvají se za nás. Děkuji také všem donátorům, sponzorům a dárcům,
bez kterých bychom nemohli uskutečňovat naše plány a vize! Děkujeme!
Děkuji všem členům správní a dozorčí rady, kteří „spolunesou„ odpovědnost
za chod a dobré jméno celého Domova! Díky!
Ať nás nadále provází Boží dobrota, láska a pokoj!
Váš diakon Petr Haška

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY
V roce 2011 jsme poskytovali tyto čtyři registrované sociální služby:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem („Vážka“)
Domov pro osoby se zdravotním postižením („Slunečnice“)
Odlehčovací služby

DOMOV PRO SENIORY
POSLÁNÍ
V klidném zámeckém prostředí Diakonie ČCE – střediska v
Myslibořicích nabízíme nový domov seniorům, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu či věku nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Kromě ubytování, celodenního stravování, pomoci s běžnými úkony
péče o vlastní osobu a zprostředkování zdravotní péče nabízíme také
volnočasové a zájmové aktivity, duchovní a pastorační péči. Důraz je kladen
na podporu soběstačnosti, spolupráci s rodinou a zapojení do veřejného
života v obci i mimo ni.
CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři od 65 let věku, kteří vlivem stáří, nemoci a ztráty
soběstačnosti nemohou sami, ani s pomocí rodiny, zajistit své životní
potřeby.
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Domov pro seniory je organizačně rozdělen na dva úseky. V červenci 2011 se
do té doby ošetřovatelský úsek přejmenoval na pečovatelský úsek 1 a
původně pečovatelský úsek byl přejmenován na pečovatelský úsek 2.
PEČOVATELSKÝ ÚSEK 1
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Hana Svobodová
Sociální pracovnice: Dana Procházková
Vedoucí pečovatelky: Lenka Horáková, Dagmar Pavelková
Pracovnice v sociálních službách: Blanka Dobešová, Dobromila Fialková,
Jaroslava Pokorná, Eva Popelková, Jana Urbánková, Irena Vrzáčková, Dáša
Vrbková, Lenka Tomková, Marie Čapounová, Milena Binderová, Radana
Divišová, Svatava Machátová, Dagmar Saláková, Jana Nováková, Lenka
Zelinková
Úklid: Alena Fňukalová, Bohuslava Bělovská, Jitka Kselíková, Květoslava
Zelená
______________________________________________________________________
__
Na pečovatelském úseku 1 jsme poskytovali v roce 2011 služby 48
převážně imobilním klientům. Kvalita života těchto klientů je určována
především jejich zhoršeným zdravotním stavem a také přechodem do nového
neznámého prostředí. Naším cílem je tedy hlavně respektování přání klienta,
jeho individuálních potřeb a vytváření pocitu vzájemného pochopení, bezpečí
a jistoty. Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může
s důvěrou obracet se svými problémy a starostmi. Je mu také oporou a
pomocí při zvládání obtížných životních situací.
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Chvíle radosti s dětmi
Ke zvýšení pohodlí našich klientů jsme v roce 2011 přispěli
zakoupením čalouněných křesel odpovídajících potřebám klientů. Křesla jsou
umístěna na chodbách a jsou využita především k relaxaci a odpočinku. Na
tomto pečovatelském úseku také došlo k výměně 15 starých netěsnících
špaletových oken za nová. Díky této skutečnosti jsme zamezili úniku tepla
z pokojů klientů. Na pokojích můžeme efektivně větrat a zároveň uspoříme
velké množství energie potřebné k vytopení pokojů.
PEČOVATELSKÝ ÚSEK 2
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Ivana Vrzáčková
Sociální pracovnice: Ilona Pelánová
Vedoucí pečovatelky: Martina Jakubová, Jiřina Mrkvičková
Pracovnice v sociálních službách: Jana Dlouhá, Dana Doležalová, Jana
Doležalová, Milada Fialová, Božena Ježková, Věra Kosová, Nataša Kryčerová,
Irena Macháčková, Eva Pekárková, Zuzana Rodková, Jana Saláková
Úklid: Dáša Svobodová. Eva Vošmerová, Eva Kukačková, Anna Chládková
_______________________________________________________________________
__
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V pečovatelském úseku 2, který se nachází ve druhém poschodí
našeho Domova, jsme poskytovali služby 58 klientům. Ke všem se snažíme
přistupovat individuálně, podle jejich přání a fyzických i psychických
možností. Snažíme se zachovávat jejich návyky a udržovat jejich schopnosti
co nejdéle, aby měli možnost žít svůj život i v novém prostředí kvalitně a
pokud možno aktivně. Pracovnice přímé péče podporují klienty ve věcech,
týkajících se jejich soběstačnosti, umožňují pokračovat v jejich zálibách a
nabízejí jim nové volnočasové využití.

Posezení při čaji
Snažíme se pro naše klienty vytvářet příjemné a pěkné prostředí.
Jídelnu jsme vybavili novým, seniorům vyhovujícím nábytkem. Zakoupili
jsme šest dvojkřesel, které klienti rádi využívají v prostorných zámeckých
chodbách. Velkým úspěchem je pro nás dokončená výměna zbývajících
čtrnácti oken v pokojích klientů a ve společných koupelnách.
Náš úsek získal dvě nové elektrické polohovací postele, které nahradily
nevyhovující stará lůžka. Především ve vybavování pokojů polohovacími
lůžky bychom chtěli pokračovat i do budoucna.
Významným povzbuzením v naší práci bylo udělení titulu
„Pečovatelka roku“ paní Jiřině Mrkvičkové. Toto ocenění slavnostně převzala
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v Praze, na Novoměstské radnici, z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny
paní Miroslavy Němcové.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - „VÁŽKA“
POSLÁNÍ
V klidném zámeckém prostředí Diakonie ČCE - střediska v
Myslibořicích nabízíme nový domov lidem s demencí od 50 let věku, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí.
Kromě ubytování, stravování a sociálně-zdravotních služeb nabízíme
také duchovní a pastorační péči. Důraz je kladen zejména na zvláštní potřeby
lidí s demencí, na zajištění jejich bezpečnosti, udržení soběstačnosti a všech
zachovaných schopností co nejdéle.
CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby s různým typem demence, zejména s Alzheimerovou
chorobou, od 50 let věku, kteří vlivem své nemoci nejsou schopni sami, ani
s pomocí své rodiny či přátel zvládnout péči o svou osobu.
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Vladimíra Růžičková
Sociální pracovnice: Dana Procházková
Pracovnice v sociálních službách: Jana Miková, Radka Miková, Hana
Krubová, Helena Málková, Libuše Stejskalová, Olga Šimková, Alena
Štouračová
Úklid: Jitka Kselíková
Domov se zvláštním režimem je kontaktním místem ČALS.
_______________________________________________________________________
__
V Domově se zvláštním režimem – „Vážka“ poskytuje služby celkem
12 klientům. Na tomto oddělení jsou umístěni převážně klienti, kteří trpí
Alzheimerovou chorobou. Toto onemocnění se projevuje především
poruchou paměti a změnami v chování a vnímání. Naši klienti jsou umístění
na třech dvoulůžkových a dvou třílůžkových pokojích.
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O klienty nepřetržitě pečuje odborně vyškolený personál, který
poskytuje a přizpůsobuje péči aktuálním potřebám klientů. Jednání s klienty
na tomto oddělení vyžaduje od pečovatelek velkou trpělivost, pozornost a
porozumění. Ke každému člověku si musejí najít individuální přístup. Za
velmi důležitou pokládáme i spolupráci s rodinou, zejména při navazování
užšího kontaktu s klienty a zjišťování jejich potřeb a zájmů.
Nabídka denních aktivit pro klienty je zaměřena na udržení jejich
dosud zachovaných smyslových schopností. Velmi oblíbenou činností je četba
z knih a denního tisku, poslouchání hudby, jednoduché hry a také rozhovory.
Klienti se také dle svého aktuálního zdravotního stavu účastní různých
kulturních akcí v Domově. Pokud je pěkné počasí, využívají klienti k posezení
na čerstvém vzduchu prostornou terasu na balkóně, která je vybavena
odpovídajícím nábytkem a pergolou s rostlinami.

Trénink paměti s klienty Vážky
I oddělení Vážky mohlo být v roce 2011 díky některým darům a
dotacím lépe vybaveno a zmodernizováno. Byla zakoupena elektrická
polohovací lůžka, speciální polohovací křesla a pomůcky pro bazální
stimulaci klientů. K větším technickým úpravám na oddělení patřila
především výměna francouzských oken na pokojích klientů a také oprava
nevyhovující podlahy v koupelně.

11

Zpráva o činnosti střediska za rok 2011

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
POSLÁNÍ
V klidném zámeckém prostředí Diakonie ČCE – střediska v
Myslibořicích nabízíme nový domov seniorům a jejich rodinným
příslušníkům s mentálním a zdravotním postižením od 35 let věku, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí.
Kromě ubytování, stravování a sociálně-zdravotních služeb nabízíme
také duchovní a pastorační péči. Důraz je kladen zejména na zvláštní potřeby
lidí s mentálním postižením, přispíváme k udržení a zlepšení soběstačnosti,
podporujeme spolupráci s rodinou a zapojení do veřejného života.
CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři a jejich rodinní příslušníci s mentálním a zdravotním
postižením od 35 let věku, kteří jsou v nepříznivé osobní a rodinné situaci, se
kterou si už sami neporadí.
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková
Sociální pracovnice: Ilona Pelánová
Pracovnice v sociálních službách: Ilona Havelková, Andrea Strohmerová,
Marie Fialová
Úklid: Eva Kukačková, Dáša Svobodová
_______________________________________________________________________
__
Oddělení Slunečnice je malým dvanáctilůžkovým oddělením
rodinného typu. Je zbudováno ve druhém poschodí zámecké budovy. Klienti
bydlí většinou po dvou v pěkných zrekonstruovaných pokojích s vlastním
hygienickým zázemím. K dispozici mají i velkou koupelnu pro hygienu
s dopomocí, společenskou místnost s kuchyňkou a pohodlným posezením.
Denně využívají také dílnu pro různé rukodělné aktivity. Pracují se dřevem,
vyrábějí bižuterii, pěstují si na svém záhonku zdravou zeleninu. Aktivně
pomáhají při prodeji svých výrobků na různých propagačních akcích a mají
velkou radost, že se jejich výrobky líbí. S klienty soustavně pracujeme, čímž
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získávají nové zkušenosti. Učí se společenským návykům a mohou uplatňovat
své dovednosti ve volnočasových aktivitách.
Velký důraz klademe na rozvoj soběstačnosti, samostatnosti a
sebeprosazování klientů podle jejich schopností, práv a přání. Snažíme se
úzce spolupracovat s rodinami klientů či blízkými přáteli a udržovat jejich
osobní kontakty. Našim společným cílem je rozvíjet jejich osobnost a
pomáhat plnit jejich přání.

Pečení vánočního cukroví
Velmi nás těší každý sebemenší pokrok našich klientů. Zejména ti
z nich, kteří žijí v Myslibořicích delší dobu, zde osobnostně velmi povyrostli.
Dobře vycházejí i s ostatními lidmi a někteří z nich velmi rádi pomáhají při
různých denních činnostech v Domově.
Slunečnice spolupracuje i s jinými organizacemi, které pečují o
podobný typ klientů. Jsou to Společnost pro podporu lidí s mentálním
poškozením, Barevný svět, Úsměv či Medvědi. Naši klienti zde získávají nové
přátele a účastní se společně různých sportovních i kulturních akcí. Společně
jsme absolvovali například ozdravný pobyt v Blansku, třídenní pobyt v
Poušově, návštěvu kozí farmy, plavání, ples ve Fóru, besídky, představení v
Národním divadle v Praze, prezentace výrobků na prodejních trzích v Praze,
Jihlavě, Třebíči a Havlíčkově Brodě.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
POSLÁNÍ
V klidném zámeckém prostředí Diakonie ČCE – střediska
v Myslibořicích nabízíme seniorům a lidem s demencí od 50 let věku
přechodně nový domov, a tím pomáháme řešit jejich nepříznivou osobní a
rodinou situaci, se kterou si už sami neporadí.
Kromě ubytování, stravování a sociálně-zdravotních služeb nabízíme
také duchovní a pastorační péči. Přispíváme k udržení a zlepšení
soběstačnosti, podporujeme spolupráci s rodinou a zapojení do veřejného
života.
CÍLOVÁ SKUPINA
Senioři a lidé s demencí, od 50 ti let věku, v nepříznivé osobní a
rodinné situaci, se kterou si už sami neporadí
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku a sociální pracovnice: : Dana Procházková
Pracovnice v sociálních službách: Jana Miková, Radka Miková, Hana
Krubová, Helena Málková, Libuše Stejskalová,
Olga Šimková, Alena
Štouračová
_______________________________________________________________________
__
Pro tuto službu máme v našem Domově k dispozici 3 lůžka. Jeden
jednolůžkový pokoj je využíván v Domově se zvláštním režimem a jeden
dvoulůžkový pokoj v Domově pro seniory. Odlehčovací služba dávala v
uplynulém roce možnost příbuzným, pečujícím o seniory, ulehčit v jejich
náročné péči a poskytnout jim čas na odpočinek a načerpání nových sil v péči
o své blízké.
Jeden klient může tuto službu využívat maximálně tři měsíce v roce.
V loňském roce jsme uspokojili 22 zájemců o tuto službu.
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4. DALŠÍ POSKYTOVANÁ
ČINNOSTI, AKTIVITY

PÉČE,

Sociální péče
Zdravotní péče
Aktivizační činnost
Dobrovolnictví
Knihovna
Duchovní a pastorační péče
Vazba na Českobratrskou církev evangelickou

SOCIÁLNÍ PÉČE
Sociální pracovnice: Ilona Pelánová, Dana Procházková
_______________________________________________________________________
__
Sociální pracovnice se podílely na tvorbě metodik, zavádění
standardů kvality sociálních služeb, spolupracovaly na zájmové činnosti
uživatelů a podílely se na organizaci kulturních a jiných akcí v Domově. Vedly
také spisovou službu, přijímaly a odesílaly poštu, vedly a zpracovávaly
sociální agendu 104 uživatelům a prováděly nákupy pro klienty a pro provoz
Domova. Zajišťovaly dodržování práv a zájmů klientů (forma doprovodu na
úřady, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, doprovody na nákupy).
Vedly hotovostní účty a vkladní knížky klientů, spolupracovaly s opatrovníky,
prováděly jednání se zájemci o službu, vedly evidenci žadatelů o službu a
vstupovaly do jednání s rodinnými příslušníky jak žadatelů o službu, tak
samotných klientů. Pomáhaly také zajišťovat individuální záležitosti klientů.
V rámci jednání se zájemcem o službu poskytují sociální pracovnice
základní poradenskou činnost. V roce 2011 bylo sociálními pracovnicemi
evidováno 108 žádostí o umístění v Domově. Bylo přijato 38 nových klientů, z
toho 23 do služby Domova pro seniory a 15 do Domova se zvláštním
režimem. K 31. 12. 2011 byl ukončen pobyt 47 klientům. Jeden klient odešel
do soukromí, jeden do jiného zařízení a 45 klientů zemřelo. Odlehčovací
službu využilo v roce 2011 celkem 22 klientů.
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Ve své práci využívají sociální pracovnice informační systém Cygnus,
ve kterém zaznamenávají osobní data klientů a zároveň slouží pro lepší
komunikaci a předávání informací s pracovnicemi sociální a zdravotní péče.

ZDRAVOTNÍ PÉČE
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Jiřina Foltýnová
Zdravotní sestry: Iveta Petřeková, Jiřina Syrová, Jana Makešová, Petra
Jakubová, Alena Dočekalová, Michaela Doležalová, Jana Rousková, Helena
Dolanská, Eliška Mansfeldová
_______________________________________________________________________
__
Zdravotní sestry poskytovaly odbornou ošetřovatelskou péči během
celého roku v nepřetržitém provozu. Pracovaly samostatně a vždy se musely
správně rozhodnout při řešení akutní změny zdravotního stavu klienta.
Všechny pracovnice tohoto úseku jsou registrované zdravotní sestry,
které poskytují klientům zdravotní péči. Jedna z nich se také věnuje
rehabilitačnímu ošetřovatelství. Spolupracovaly
jsme
se
smluvním
praktickým lékařem, psychiatrem, dermatologem a zubní lékařkou. Uvedení
lékaři docházeli do našeho zařízení, což je pro naše imobilní a
dezorientované klienty velmi důležité. Spolupracujeme také s ambulantními
a lůžkovými zdravotnickými zařízeními v našem regionu.
V roce 2011 bylo u našich klientů provedeno 5122 převazů, 521
odběrů krve (včetně odběrů diabetiků) a aplikováno 502 injekcí. Vyšetření ve
specializovaných ambulancích bylo provedeno u 385 klientů a 120 klientů
bylo hospitalizováno.

AKTIVIZAČNÍ ČINNOST
PRACOVNÍ TÝM:
Aktivizační pracovnice: Zdeňka Procházková, Hana Čajkovská, dobrovolníci
_______________________________________________________________________
__
Důležitou součástí dne některých našich klientů tvoří účast na
dopoledních aktivizačních činnostech, které pro ně s láskou připravují
speciálně vyškolené pracovnice.
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Klienti se scházejí každý všední den ve společenské místnosti
v prvním patře střediska. Jednoduché rukodělné práce, malování na hedvábí
nebo výrobu bižuterie vhodně střídá „tělocvik“ k protažení ztuhlého těla a
rozhýbání jemné motoriky. Při četbě novinek z denního tisku klienti živě
diskutují o popisovaných událostech. Neméně radosti zažívají při zpěvu
známých lidových písní a vzpomínkách na mládí. Součástí těchto setkání je i
trénink paměti klientů.

Paní Šebestová při každodenní činnosti
Výrobky, které zde za pomoci personálu vznikají, si mohou zájemci
poté zakoupit na různých propagačních akcích Domova, na jarmarcích nebo
přímo u pracovnic podílejících se na těchto aktivizačních činnostech. Klienti
mají ze svých výrobků radost a často jimi obdarovávají i své příbuzné nebo
slouží jako výzdoba Domova.
Součástí práce aktivizačních pracovnic bylo také pořádání různých
akcí pro klienty, jako byly různé koncerty, narozeninové oslavy, výlety po
okolí, plesy, turnaje ve společenských hrách, opékání špekáčků a další. Jsme
rádi, že se nám daří zajišťovat akce i pro imobilní klienty, kteří se jinak
podobných akcí i mimo středisko mohou jen těžko zúčastňovat. Přehled
všech kulturních akcí a dalších zajímavých událostí najdete v závěru této
zprávy.
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DOBROVOLNICTVÍ
Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. I v tomto
roce představovali dobrovolníci v naší organizaci důležitý článek na spojnici
mezi klientem a personálem.
Ačkoliv dobrovolníci nemohli nahradit každodenní práci odborného
personálu, mohli svou činností a přístupem ke klientům přispět k vytváření
příjemné atmosféry v našem zařízení. Jsme rádi, že tomu tak ve většině
případů bylo. Jejich schopnost empatie, touha být užitečný a připravený k
obětování času ve prospěch jiných bez nároku na odměnu, je mnohdy
obdivuhodná.
Cestu do našeho zařízení našlo několik dobrovolnic, bez jejichž
přítomnosti už si dnes náš Domov ani neumíme představit. Paní Blanka
Neumannová pomáhá v zahradnictví v kuchyni nebo při aktivizačních
činnostech, paní Marie Veselá a paní Květoslava Jedličková se věnují
především klientům při dopoledních aktivizačních činnostech.

Naše dobrovolnice při práci s klienty
V dobrovolnické činnosti pokračují i naše „stálice“ v této oblasti. Jsme
vděčni paní Janě Kulhánkové, která si vždy najde chvilku, aby zaskočila za
„svými“ klienty na Vážku. Paní Hana Najbrtová se zase s láskou věnuje
knihovnické práci a neméně důležitá je její pastorační činnost a cvičení s
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klienty. Cenu Křesadlo za dobrovolnickou činnost si v únoru 2011 v
Chotěboři převzala plným právem. Spoustu hodin s našimi klienty strávili i
pánové Kudláček a Trusina. Velice si vážíme toho, že již tři roky dojíždí za
našimi klienty dle svých možností paní Magdaléna Dvořáková z Valašského
Meziříčí.
Malým poděkováním pro všechny tyto skvělé lidi bylo pozvání na
setkání dobrovolníků do restaurace Opera v Jaroměřicích, kde jsme jim
nabídli slavnostní pohoštění a předali dárky. Naše dobrovolníky zveme i na
všechny kulturní a společenské akce a mohou se zdarma stravovat v naší
jídelně.
Dobrovolnickou činnost v naší organizaci i letos podpořil Kraj
Vysočina poskytnutím dotace na projekt „Dobrovolníci v Diakonii ČCE –
středisku v Myslibořicích“. Během celého roku se koordinátorka
dobrovolníků, paní Blanka Veselská, snažila o různorodou propagaci
dobrovolnictví. Zúčastnila se celostátní konference o dobrovolnictví v
Kroměříži, absolvovala několik školení s danou problematikou a propagovala
naši organizaci na Týdnu dobrovolnictví v Jihlavě. Vytvářela podmínky pro
dobré vztahy s dobrovolnickým centrem Střed v Moravských Budějovicích a
také Hodinou H v Pelhřimově. V rámci této spolupráce jsme obnovili
akreditace EDS a zpracovali nový projekt, v jehož rámci k nám přijedou v
roce 2012 dva mladí dobrovolníci na roční hostování.
Během celého roku odpracovalo 26 dobrovolníků v naší organizaci
téměř 3500 hodin. V této sumě jsou započítány hodiny strávené s našimi
klienty i hodiny dobrovolně odpracované v kuchyni, hospodářství a
zahradnictví. Věříme, že i v dalším roce najdou do našeho střediska cestu lidé,
kteří se řídí slovy Matky Terezy: „Sami cítíme, že to, co děláme je jen kapka v
oceánu. Ale oceán by byl menší, kdyby postrádal tyto kapky.“

KNIHOVNA
I v roce 2011 sloužila našim klientům, zaměstnancům i jejich dětem
naše dobře vybavená knihovna. Podle kartotéky máme evidovaných celkem
75 čtenářů, z nichž 8 až 10 přichází téměř každý týden. Dalších 5 čtenářů
chodí 1x za 14 dní a 7 čtenářů nepravidelně. Ostatní čtenáři dochází jen dle
potřeby, spíše méně. Jsme rádi, že si cestu do knihovny nacházejí i nově
příchozí klienti. Někteří přijdou za knihovnicí dokonce i v nástupu do
Domova. Velmi nás potěšilo, že za pomoci naší knihovny, která žákům
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místní školy vyhledala a zapůjčila potřebnou literaturu, se tito žáci umístili
na šestém místě v soutěži „Před námi je celý svět“, pořádané Školou
ekonomiky a cestovního ruchu ve Žďáře nad Sázavou.
Některým našim klientům zrak již dobře neslouží, a tak často a rádi
využívají služeb knihovnice paní Hany Najbrtové, faráře Tomáše Potočka a
dobrovolníků, kteří jim oblíbené knihy předčítají. Nové knihy a různá výročí
jsou prezentovány a připomínány ve vitrínce v přízemí budovy.
V současné době naše knihovna čítá celkem 5110 evidovaných knih.
Mnohé knihy jsme získali z různých zdrojů, především darů. Knihovna je
otevřena každé pondělí od 12:15 do13:15hod a individuálně dle potřeby. Pro
skupinku 10 – 15 klientů předčítá paní Hana Najbrtová v rámci literárního
kroužku každou sobotu odpoledne.

DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PÉČE
Nedílnou součástí života v našem Domově byla v roce 2011 také
duchovní a pastorační péče. Pravidelně od pondělí do pátku se v kapli konala
odpolední shromáždění, při nichž sloužili faráři, presbyteři evangelického
sboru a pastorační pracovnice Domova. Všechna tato setkání jsou
ekumenická a zúčastňují se jich klienti bez rozdílu vyznání.
Nejčastěji zde sloužil farář ČCE Tomáš Potoček. Pravidelně sloužili
také emeritní farář Jan Trusina, emeritní farář Ludvík Klobása, jáhenka Hana
Najbrtová, ordinovaný presbyter Petr Haška a farářka Jana Potočková.
Jednou týdně slouží katolickou mši farář Pavel Kovář z Jaroměřic nad
Rokytnou a farář Československé církve Husitské Jan Sladký. Několikrát do
roka je našim klientům katolické víry k dispozici i svátost smíření. Každou
neděli probíhají v kapli bohoslužby. Všechna tato shromáždění mohou naši
klienti poslouchat i ve svých pokojí prostřednictvím interního rozhlasu.
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Odpolední shromáždění v kapli
Klientům, kteří se nemohou se zdravotních důvodů zúčastnit
shromáždění v kapli, byla přímo na pokojích vysluhována Večeře Páně.
Každou neděli odpoledne a ve středu dopoledne se konají krátké pobožnosti
na několika pokojích těm, kteří by už nevydrželi sedět dlouho v kapli,
popřípadě se nemohli na delší přenos z kaple soustředit.
Jednou až dvakrát v měsíci se koná asi půlhodinové „vyprávění z Bible“ na
oddělení Vážka zakončené modlitbou nebo písní. Přibyla i pravidelná setkání
nad Biblí na oddělení Slunečnice, doplněná rozhovorem o čteném textu. Tato
setkání připravuje a vede jáhenka Hana Najbrtová. Každý měsíc vydáváme
zpravodaj střediska, jehož součástí je i biblický úvodník, psaný paní
Najbrtovou nebo panem Klobásou.
Dlouholetou praxí v našem Domově jsou návštěvy pastoračních
pracovníků, zaměstnanců i vedoucích pracovníků u našich klientů, kteří jsou
hospitalizováni v nemocnici nebo se zotavují v LDN. Důležitou součástí
pastorační péče jsou osobní návštěvy u našich klientů, rozhovory s nimi,
předčítání z Písma, pomoc při psaní dopisů apod. Tyto návštěvy jsou většinou
zakončeny modlitbou nebo požehnáním. Velký dík za ně patří farářům,
pastoračním pracovníkům i dobrovolníkům.
Farář Tomáš Potoček pracuje jako druhý farář třebíčského sboru,
s určením pro středisko v Myslibořicích. Třikrát týdně je k dispozici ve své
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kanceláři v Domově, v rámci pastorační práce navštěvuje klienty i
zaměstnance, je jim podporou i duchovní pomocí. Připravuje pro klienty také
Kavárničku, kde si mohou příjemně posedět při malém občerstvení, zamyslet
se nad biblickým textem nebo poslouchat četbu zajímavé knihy

VAZBA NA ČESKOBRATRSKOU CÍRKEV EVANGELICKOU
„Vazba“ ve smyslu nadpisu – to je něco jiného, než jen partnerství,
spolupráce, sympatie – to je víc, než jen podpora nebo sponzorování. Vazba
znamená spojení. Spojení, které ze své podstaty je určeno k tomu, aby drželo
spolu – a aby vydrželo. Dlouho, trvale – déle, než kam sahá naše představa –
vazba je něco, co trvá věky. Tesaři a zedníci – stavitelé domu – velmi přesně
vědí, co znamená vazba: Krov by se rozpadl, zdi zhroutily – kdyby celá stavba
nebyla svázána – pevně a pořádně. Plná vazba nese všechno ostatní.
O Velikonocích si křesťané připomínají žalm 118, kde se mluví o
bráně a o kamenu. O kamenu, který stavitelé zavrhli – a přece se stal
kamenem úhelným. – Možná dovršuje a jistí klenbu brány, možná stojí pevně
v základech domu, možná je tím středem, kolem něhož se vše staví a buduje.
Ale je tam – a je vazbou. Křesťané to slovo ze žalmu chápou jako slovo o
Ježíšovi – že právě Kristus je tím, který všemu dává smysl, který vše váže,
spojuje a jistí. Že on je ten, bez kterého by všechny naše lidské snahy, jakkoli
úžasné a obětavé, časem skončily v prachu a sutinách.
Tak i evangelický sbor v Třebíči rozumí stále své vazbě se střediskem
Diakonie v Myslibořicích. Kristus je ten „kámen úhelný“, který víru
jednotlivých lidí spojuje – a váže je službou a pomocí. K tomu sbor povolal
faráře s určením pro Domov (obyvatele i zaměstnance). A jsou další členové
sboru, kteří konají v Myslibořicích odpolední pobožnosti a návštěvy klientů.
Podpora a spolupráce se projevuje také v opravdové vážnosti, s jakou
evangelíci sledují a zajímají se o to, co se v Myslibořicích děje. Posílají své
finanční dary s jistotou, že podle svých možností přispívají a upevňují onen
vztah a vazbu. V nedělních přímluvných modlitbách – i v těch osobních doma
– se pravidelně opakují prosby o Boží požehnání pro službu Diakonie
v Myslibořicích.
Vazba církve a sboru s Diakonií v Myslibořicích je také velmi hezky
patrná v tom, že pro mnoho věřících je Domov na zámku budoucí jistotou či
nadějí – útočištěm a místem, kde je dobře, které vřele přijímá potřebné a
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laskavě ulehčuje obtíženým. Zámek naopak sboru poskytuje zázemí
kazatelské stanice pro pořádání pravidelných shromáždění i pro různé akce,
při nichž jsou vítáni obyvatelé i zaměstnanci Domova i obce.
V neděli se pravidelně konají v kapli Domova bohoslužby a každý
měsíc spolu slavíme svatou Večeři Páně, při které jsme spolu nejen z různých
církví, ale také spolu skutečně zakoušíme odpuštění, smíření, jednotu a
radost. Během bohoslužeb je pro malé děti připravena nedělní škola.
V Domově se konají každý všední den biblické hodiny.
V květnu jsme v kapli ekumenickou bohoslužbou při Noci kostelů
chválili společně svého Pána. V postu a v adventu znělo „prozpěvování“ –
pásmo evangelických písní a průvodního biblického slova. Děti a mládež
sboru v prosinci přijely s vánoční hrou. Pravidelně každý rok v červnu se na
zámku odehrává Den kazatelské stanice s programem pro všechny generace.
Farář také připravil pobožnosti pro předvánoční posezení se zaměstnanci a
pro slavnost 20. výročí obnovení diakonické služby v Myslibořicích.
Prosíme Pána církve, aby diakonické službě v Myslibořicích dával své
požehnání.

5. EKONOMIKA
Zajištění financování provozu našeho střediska je více zdrojové.
Největší podíl příjmů tvoří platby našich klientů a jejich příspěvky na péči.
Druhým nejvýznamnějším příjmem je dotace z MPSV, která víceméně
pokrývá chybějící prostředky na provoz. Dále získáváme peníze za
poskytované zdravotní výkony od pojišťoven, z dotace kraje Vysočina a
Úřadu práce v Třebíči za veřejně prospěšné práce.
Důležitým zdrojem jsou v neposlední řadě také různé granty,
nadační fondy, firemní a soukromí dárci, z jejichž prostředků můžeme zajistit
některé akce a investice, na které by jinak z provozního hospodaření nebyly
dostatečné finance. V roce 2011 jsme byli na počátku roku vystaveni
nepříjemnému faktu, že první záloha na dotaci z MPSV přišla až na konci
března. Bez dostatečných finančních rezerv a zajištěného kontokorentu
bychom nemohli dostát všem našim závazkům.
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Investice a technické zhodnocení, převedené do užívání v
roce 2011
Kotel do zahradnictví
2 sprchové židle Carino
Informační systém CYGNUS - rozšíření
Navýšení investice výtah - stavební dozor
Technické zhodnocení hlavní budovy

116 968 Kč
169 999 Kč
392 124 Kč
21 948 Kč
159 975 Kč
861 014 Kč

Výsledovka 2011 (v tisících Kč)
Náklady
501,3,8
502
507
511

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Pořízení DDHM
Opravy a udržování
z toho: oprava střechy
z toho: výměna oken
51x
Ostatní služby
z toho: Projekt OP LZZ - vzdělávání zaměstn.
52x
Osobní náklady
53x
Daně a poplatky
54x
Pojistné a jiné náklady
551
Odpisy dlouh.hmotného majetku
556
Zůst.cena prodaného dlouh.majetku
581,582
Poskytnuté příspěvky
591,595
Daň z příjmů
Náklady celkem :

5 383
2 446
787
2 620
1 007
850
4 488
385
24 763
27
337
1 962
127
115
84
43 139
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Výnosy
60x
60x
62x
656
682
683
61,4,5
69x

Příjmy z prod.služeb a výrobků
Příjmy od klientů
Aktivace služeb a materiálu
Zúčtování rezervy na výměnu oken
Přijaté nadační příspěvky
Dary
Ostatní příjmy
Provozní dotace
z toho MPSV
z toho Kraj Vysočina
z toho Úřad práce Třebíč - VPP
z toho Min.kultury na opr.střechy a prac.ter.
z toho MPSV-OP LZZ na vzdělávání
z toho Kraj Vysočina - OP VK
z toho dot. Kraj Vysočina - střecha, koord.dobr.
z toho dotace OÚ Myslibořice -oprava střechy
z toho dotace MÚ Jaroměřice n.R.
Výnosy celkem:
Zisk po zdanění:

4 303
22 275
519
700
150
214
796
14 190
9 770
1 322
368
224
763
1 079
508
140
15
43 147
8
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6. ZAMĚSTNANCI
K poslednímu dni loňského roku byl stav našich zaměstnanců v
počtu 100 osob, z toho 91 žen a 9 mužů. Do důchodu odešly 3
dlouholeté pracovnice – paní Marie Vorlová z pečovatelského úseku 1,
paní Vlasta Coufalová z ekonomického úseku a paní Marie Čierna z
kuchyně. V průběhu roku jsme přijali 9 nových pracovníků.
V rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců jsme v celém
roce využívali grant MPSV a školili naše pracovníky zadarmo přímo v
našem středisku. V závěru roku 2011 převzala naše zaměstnankyně
paní Jiřina Mrkvičková ocenění „Pečovatelka roku“. Se zaměstnanci
jsme v létě také degustovali víno. V září se uskutečnilo výjezdní
supervizní setkání pro zaměstnance.
Předvánoční posezení
zaměstnanců spolu se slavnostním obědem se uskutečnilo v prosinci.

ZAMĚSTNANECKÁ STATISTIKA
Průměrný počet pracovníků v roce 2011 činil:
fyzických osob
101
přepočtený stav
93,09
V roce 2011 bylo 5 žen na mateřské dovolené. S Úřadem práce
V Třebíči jsme měli uzavřené dvě dohody na VPP (veřejně prospěšné
práce) 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 na 12 míst, 8. 3. 2010 do 28. 2. 2011 za
7 míst.
Průměrná hrubá mzda v roce 2011 činila 16539,- Kč. Oproti roku
2010 došlo k navýšení o 4,78 %. V roce 2011 pracovalo 49 osob na
dohodu o provedení práce a 9 osob na dohodu o pracovní činnosti.
Nemocnost v roce 2011:
Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti celkem 31 (ženy
29, muži 2) z toho:
pro nemoc
30
pro ostatní úrazy
1
pro pracovní úrazy 0
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Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti celkem 1 328 (ženy 1
246, muži 82) z toho:
pro nemoc
1 308
pro ostatní úrazy
20
pro pracovní úrazy 0
V porovnání roku 2010 a 2011 došlo v počtu nově hlášených
případů pracovní neschopnosti k navýšení o 10%, ale v počtu
kalendářních dnů pracovní neschopnosti k poklesu o 22%.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání zaměstnanců je prioritou každého dobrého
zaměstnavatele. V péči o potřebné to jistě platí dvojnásobně.
Zaměstnanci by měli sledovat nové poznatky a postupy v péči i
legislativě a také mít přehled o tom, jak při této náročné práci chránit
své psychické i fyzické zdraví. Naše organizace se i v této oblasti snaží
využívat různý grantů a projektů, jejichž prostřednictvím můžeme
vzdělávání v hojné míře realizovat.
V roce 2011 pokračoval v našem středisku projekt OP LZZ
(Operační program lidské zdroje a zaměstnanost) „Vzdělávání v
Diakonii“, v jehož rámci absolvovali zaměstnanci povinné profesní
vzdělávání. Zdrojem prostředků pro tento projekt je Evropský sociální
fond a státní rozpočet České republiky. Pracovníky v sociálních
službách a sociální pracovnice školili lektoři Hartmann-akademie,
vedoucí pracovníky a sociální pracovnice lektoři Diakonického institutu
Slezské Diakonie. Volná místa na kurzech jsme opět nabízeli
poskytovatelům sociálních služeb z regionu. Tento projekt bude
pokračovat do konce května 2012.
V roce 2011 se kurzů zúčastnilo celkem 256 osob, z toho 94
zaměstnanců z jiných zařízení. Uspořádali jsme 15 kurzů v hodnotě
356.464,- Kč. Témata kurzů jsme vybírali podle potřeb naší organizace
a zájmu zaměstnanců již na začátku projektu v roce 2010. Některá z
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nich probíhala opakovaně, aby se mohli zúčastnit všichni zaměstnanci,
zejména pečovatelky, a mohli tak získané poznatky lépe uplatňovat při
své týmové práci.
Témata kurzů v rámci projektu OP LZZ:
Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové
spolupráce
Efektivní komunikace
Péče o inkontinentního klienta
Využití asertivní komunikace v sociálních službách
Bazální stimulace, základní kurz
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
Manažerské minimum pro vedoucí pracovníky
Pracovně-právní problematika v sociálních službách
Stres a jeho zvládání v pomáhajících profesích
Komunikace s klienty se zdravotním postižením

7. PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
ÚSEK KUCHYNĚ A STRAVOVÁNÍ
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Jitka Puklická
Skladnice a dietní sestra: Jana Kubartová
Odborní kuchaři: Petra Havlátová, Marie Hanáková, Lenka
Otoupalová, Marta Bartoňová, Jana Přepechalová, Jiří Čábel.
_______________________________________________________________________
V roce 2011 bylo hlavní náplní kuchyně připravovat celodenní
stravu pro naše klienty, obědy pro zaměstnance a dobrovolníky.
Zároveň jsme připravovali také občerstvení na různé akce pořádané
Domovem. Mezi ty nejvýznamnější patřily: ples střediska, certifikace
Přírodních zahrad, setkání bývalých zaměstnanců Domova, III.
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Benefiční koncert – Odpoledne s dechovkou, oslavy 20 let střediska a
letní a zimní setkání zaměstnanců.
Celkem bylo tedy připraveno 45 687 snídaní, 61 850 obědů
varianta I. a výběr a 45 492 večeří. Z celkového počtu obědů odebrali
klienti 18 % výběru a zaměstnanci 17 %. V průběhu roku se změnilo
osazenstvo kuchyně: odešla paní Jana Nováčková a do starobního
důchodu paní Marie Čierna. Nově nastoupili: paní Marie Hanáková a
pan Jiří Čábel.

Kuchařky při přípravě oběda
Přehled spotřeby některých potravin:
Potravina

jednotka

Bílé maso

2 720 kg

Hovězí maso

1 340 kg

Vepřové maso

3 393 kg

Ryby

601 kg

Vejce

33 746 ks

Luštěniny

253 kg

Uzeniny

1 580 kg
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Mléko

26 233 l

Sýr Eidam

402 kg

Jogurty + tvarohové krémy

9 849 ks

Sádlo

326 kg

Máslo

982 kg

Olej

1 258 l

Jablka

1 865 kg

Banány

1 513 kg

Brambory

22 256 kg

Cibule

1 106 kg

Mrkev

1 940 kg

Rajčata

1 033 kg

Květák + brokolice

739 kg

Chléb

8 757 ks

Rohlíky

82 522ks

ÚSEK TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Marek Procházka
Údržbáři: Jaroslav Veselský, Viktor Fiala, Miroslav Benda
Pracovníci v prádelně: Svatava Janoušková, Vlastimil Zigo, Bohumila
Stejskalová, Alena Kuderová
Hospodářství: Ladislav Starý, Libuše Hašková
_______________________________________________________________________
I v roce 2011 jsme pokračovali ve zkvalitnění bydlení našich
klientů. Firma Truhlářství Javůrek pro nás vyrobila 29 špaletových
oken, která nyní, zejména v zimním období, výrazně pomáhají udržet
vhodnou teplotu v pokojích našich klientů.
Nejviditelnější změnou na našem zámku je rekonstrukce
opláštění střechy, kde jsme pokračovali ve výměně střešní krytiny a
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opravě stávajícího krovu. Tyto náročné práce provádějí zaměstnanci
firmy Střechy-Jirák. V roce 2011 jsme pokračovali na levém křídle.
Bohužel jsme zjistili napadení části trámového stropu dřevokaznou
houbou, a proto jsme zastavili opravu střechy a pustili se do kompletní
výměny napadených trámů, abychom zamezili dalšímu rozšíření
dřevomorky.

Rekonstrukce střešní krytiny
Dlouhodobě nevyhovující umístění našeho archívu ve
sklepních prostorách se nám podařilo vyřešit přestavbou sklepa, kde
nám vzniká i keramická dílna pro naše klienty, kteří budou mít další
novou příležitost k využití volného času.
Zdařilou rekonstrukci letní jídelny jsme v roce 2011 zakončili
položením nové podlahy, což jistě všichni vítají při rozmanitých
kulturních a společenských akcích, které se právě zde pořádají.
Po celé budově zámku jsme byli nuceni instalovat ochranné
nerezové plechy, abychom zabránili poničení nových dveří a rohů při
kontaktu s invalidními vozíky našich klientů. Této akce se zhostila firma
Alfréd Möller - klempířství.
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Pracovníci stavební firmy ZD Výčapy, kteří pracovali na
přestavbě sklepa, nám pomohli s výměnou několika dveří do kanceláří
a zdařile zrekonstruovala záchod ve druhém patře společně s výměnou
stávající dlažby za bezpečnější protiskluzovou v koupelně na oddělení
Vážka.
Dokončili jsme instalaci systému požární signalizace. V areálu
našeho střediska jsme museli také kompletně vyměnit celou
trafostanici, která byla již v havarijním stavu a byla na ni napojena celá
budova.
Průběžně probíhala údržba zeleně a zpevněných ploch, sklizeň
vypěstovaných plodin a v rámci možností jsme vlastními silami
realizovali potřebné opravy ve středisku.

PRÁDELNA
V průběhu roku jsme nainstalovali na dvě velké pračky
automatické dávkovače tekutého pracího prostředku, čímž se
zefektivnil celý proces praní, který je ekonomičtější i šetrnější k
životnímu prostředí.
Paní Annu Chládkovou v průběhu roku nahradila paní
Bohumila Stejskalová, která do prádelny přešla z pozice technického
pracovníka úklidu pečovatelského úseku 2.
V roce 2011 došlo opět k nárůstu vypraného prádla oproti roku
předešlému. Bylo vypráno 5 056 praček, tj. 6 3200 kg prádla.
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Vybavení prádelny

HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2011, stejně jako v letech minulých, zásobovalo
hospodářství kuchyni vlastními produkty: masem, vejci, bramborami,
jablky. Maso jsme dodali z 20 prasat, 27 králíků, 55 krůt a 91ks
drůbeže.
O bezproblémový chod střediska, krmení a obdělávání polí se
stará pan Ladislav Starý ve spolupráci s paní Libuší Haškovou, která
mimo jiné pečuje i o ovocné stromy a okrasné dřeviny.

DOMOV MEDIA S.R.O.
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí kantýny: Božena Jakubová
Prodej a úklid: Jaroslava Veselá, Věra Pelánová
Zahradnictví: Martina Dvořáková, Alena Vaňková
_______________________________________________________________________
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Domov Media s.r.o. je dceřinou společností Diakonie ČCE –
střediska v Myslibořicích. Středisko je jejím výhradním vlastníkem.
Hlavní činností Domova Media s.r.o. je provozování kantýny,
zahradnictví a úklid v přízemí zámku, kaple a pokojů pro hosty.

KANTÝNA
Zajišťuje prodej základních potravin, drogerie, cukrovinek a
jiného zboží. Prodejní sortiment je velmi široký, uspokojí téměř
všechny požadavky našich klientů i zaměstnanců. Zboží zde zakoupené
mohou klienti i návštěvníci Domova konzumovat v přilehlé návštěvní
místnosti, která je vybavena též automatem na kávu.

Návštěvní místnost pro příbuzné klientů

ZAHRADNICTVÍ
Zahradnictví v loňském roce vyprodukovalo přes 1700 kg
zeleniny pro potřeby naší kuchyně i ostatních zákazníků. Velký zájem je
o kysané zelí (822 kg) i o smuteční, dušičkovou nebo vánoční vazbu.
Prodalo se také množství sadbových rostlin, balkonovek, skalniček,
letniček a jiných rostlin.
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Zahradnictví se každoročně potýká s velkými výdaji za plynové
vytápění skleníku. Proto jsme se rozhodli opravit část zděné budovy,
která je součástí zahradnictví a instalovat zde zplynovací kotel na
dřevo.
V zahradnictví dle potřeby pomáhala i dobrovolnice Blanka
Neumannová a náš klient pan Lubomír Bačák.

ÚSEK EKONOMICKÝ
PRACOVNÍ TÝM:
Vedoucí úseku: Michaela Grmelová
Personalistka a mzdová účetní: Eva Čermáková
Asistentka: Soňa Matoušková
Účetní: Hana Grygerková
Vzdělávání: Libuše Hašková
Fundraising a public relations: Blanka Veselská, Zuzana Ošmerová
_______________________________________________________________________
Ekonomický úsek zajišťuje chod Domova po stránce účetní
agendy, mezd a personalistiky. Tento úsek doplňuje také tým
fundraiserek a koordinátorka projektu vzdělávání zaměstnanců.

FUNDRAISING A PUBLIC RELATIONS
Náš dvoučlenný kolektiv fundraisingu a public relations se
zabývá hlavně budováním vztahů se širokou veřejností a získáváním
finančních prostředků pro potřeby Domova a zajištění lepších životních
podmínek našich klientů. Oslovujeme firmy i jednotlivce s různými
žádostmi o podporu. Píšeme projekty a podáváme žádosti do
grantových řízení ministerstev i různých nadací a nadačních fondů.
Vydáváme propagační materiály o naší organizaci, píšeme články do
novin a spravujeme nový střediskový web, který jsme spustili v dubnu
roku 2011. Podílíme se též na přípravě a realizaci akcí nejen pro
klienty, ale i zaměstnance a příznivce Domova.
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Naše realizované aktivity:
Výměna střešní krytiny
Pokračovali jsme v rekonstrukci levého křídla střechy-akci jsme
financovali z Kraje Vysočina (302.000,- Kč), obce Myslibořice (140.000,Kč), Havarijního programu Ministerstva kultury (200.000,- Kč), Města
Hrotovice (10.000,- Kč) a společnosti SGJW Hradec Králové (7.000,- Kč).
Okna
I v letošním roce se nám podařilo finančně podpořit ve výměně další
části špaletových oken na pokojích klientů, která byla v havarijním
stavu. Náš dík patří především Nadaci ČEZ, která na tuto výměnu
přispěla částkou 150.000,- Kč. Nemalou částkou nám přispěla i obec
Dukovany (20.000,-Kč) a dále obce Horní Vilémovice, Martínkov,
Mrákotín, Dalešice, Slavětice, Blatnice (celkem 19.000,-Kč).
Zdravotnické vybavení
Společnost Sodexo podpořila částkou 25.389,- Kč náš projekt na
zakoupení různých kompenzačních pomůcek pro naše klienty.
Z VDV Olgy Havlové jsme obdrželi částku 50.000,- Kč na zakoupení
sprchovacího křesla pro naše klienty na ošetřovatelský úsek.
Nadace Divoké husy zdvojnásobila výtěžek III. Benefičního koncertu
Odpoledne s dechovkou a přispěla nám částkou 60.000,- Kč na
zakoupení sprchovacího křesla na pečovatelský úsek.
Za přispění Rotary Clubu Třebíč a Města Jaroměřice nad Rokytnou jsme
mohli zakoupit speciální sety – křesla se stolečky pro naše klienty.
Akce pro klienty a veřejnost
Z Dotačního programu Ministerstva kultury jsme získali 24.000,- Kč na
projekt „Využití arteterapeutických technik při práci se zdravotně
postiženými klienty a seniory“.
Fond Vysočiny nám přispěje částkou 12.000,- Kč na pořádání IV.
Benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“.
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Vybavení aktivizační dílny pro klienty
Vstup do nové aktivizační dílny bude našim klientům umožněn za
pomocí invalidní plošiny, na jejíž zakoupení a instalaci nám přispělo
Konto Bariéry částkou 50.000,- Kč a individuální dárci celkovou částkou
29.100,-Kč.
Projekty ze strukturálních fondů:
Dozvěděli jsme se o možnosti získat finance z Regionální operačního
programu Jihovýchod. Rozhodli jsme se, že připravíme projekt na
rekonstrukci půdní vestavby. Touto rekonstrukcí bychom docílili
rozšíření poskytované služby Domova pro seniory o 16 lůžek. Projekt
byl připravován od září 2011. Žádost byla podána v lednu 2012.
V rámci Operačního programu životní prostředí jsme podali žádost na
rekultivaci evangelického hřbitova, který je ve vlastnictví našeho
zařízení. Výsledek žádosti bude znám v březnu 2012.
Dárcovství:
Děkujeme všem individuálním dárcům, firmám, nadacím a nadačním
fondům, kteří nám pomáhají naplňovat naše poslání a uskutečňovat
naše plány. Vážíme si též i pomoci všech dobrovolníků i těch, kteří v
našem středisku pomáhali v minulém roce bez nároku na honorář. Ze
získaných finančních prostředků jsme mohli dofinancovat rekonstrukci
střešní krytiny, výměnu špaletových oken ve středisku, pořídit invalidní
plošinu, umožňující bezbariérový vstup do aktivizační dílny, zakoupit
nové elektrické polohovací postele a další potřebné vybavení.
Dárci nad 10.000,- Kč
Alfa IN a.s., MUDr. Lubomír Berka, Emil Coufal, MUDr. František
Filipský, Jarmila Glaser, Hartmann-Rico a.s., Jarmila Choutková, Tomáš
Kimmer, Město Hrotovice, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Jiří Müller,
Nadační fond nadaných, Naděžda Neubergová, obec Dukovany, Polysoft
s.r.o., Ludmila Rešková, Sodexo
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Ostatní dárci
Alimpex s.r.o., MUDr. Eliška Ambrožová, Arcáde Color s.r.o.,
Arjo Hospital Equipment, AutoGas Barták s.r.o., Jitka Brodská, JUDr.
Jaroslav Caha, Lýdie Cahová, Ester Čašková, Farní sbor ČCE Brno I,
Farní sbor ČCE v Třebíči, Farní sbor ČCE v Horních Vilémovicích, Farní
sbor ČCE v Nosislavi, Jaromír Fiala, Mgr. Tomáš Garštík, Jana Hašková,
Ilona Havelková, Lenka Horáková, Věra Hubáčková, Investing Třebíč
s.r.o., Isolit Bravo, Jemča Jemnice, Václav Kameník, Aleš Karásek,
Ludvík Klobása, Ing. Zdeněk Kolibač, MUDr. Jan Kousalík, Zdenka
Kneslová, manželé Kratochvílovi, Křesťanská služba, MUDr. Jana
Langášková, Lavennis, manželé Špačkovi, ing. Jan Litomiský, Mary KeyMarie Nečasová, Meditech, s.r.o. , Městys Dalešice, Městys Mrákotín,
Mlékárna Polná, Miko Kratochvílová Moravské Budějovice, Mgr. Aleš
Mostecký, ing. Jana Nedbalová, Németh s.r.o., Obec Dolní Vilémovice,
Obec Klučov, Obec Martínkov, Obecní úřad Blatnice, Obec Slavětice,
Libuše Palasová, Věra Palasová, Pivovar Starobrno, Josef Pohanka, ing.
Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Pohanka, Pondy K, Eva Popelková, Tomáš
Potoček, Marie Povolná, ing. František Prvý, Reason spol. s.r.o., Rotary
Klub Třebíč, SGJW Hradec Králové, Shirio s.r.o., Dana Simonidesová,
ing.Vlasta Slámová, Pavla Suchánková, Jarmila Švaříčková, Marie a
Vladimír Taichovi, Jaroslav Teplý, František Tichý, Truhlářství Karásek,
Jan Trusina, Alena Viková, Alena a Pavel Valíčkovi, WSPK AG, Jiří Zejfart.
Naše poděkování patří i všem těm, kteří si nepřáli být jmenováni.

39

Zpráva o činnosti střediska za rok 2011

Statistika darů za rok 2009- 2011

Loga významných dárců
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8. JAK ŠEL ČAS V ROCE 2011
LEDEN
Výměna podlahy v letní jídelně
Manželé Novotní oslavili 65 let společného života
ÚNOR
Uspořádali jsme ples střediska pro klienty a zaměstnance
Klientka paní Marie Řeřuchová oslavila sté narozeniny
Získali jsme grant z Nadace ČEZ na výměnu oken
Proběhl maškarní ples
Paní Hana Najbrtová získala za svoji dobrovolnickou činnost
cenu Křesadlo
BŘEZEN
Získali jsme dotaci na opravu střechy z Ministerstva kultury a
programu Obnovy kulturních památek na Vysočině
Získali jsme VDV Olgy Havlové prostředky na zakoupení
sprchovacího křesla pro klienty
Paní Jiřina Pfeiferová oslavila své 101. narozeniny
Uspořádali jsme turnaj v Člověče, nezlob se“
DUBEN
Spustili jsme nový střediskový web
Velikonoční jarmark ve středisku
Proběhl kurz aranžování ze sena
Získali jsme podporu z Nadace Divoké husy pro III. Benefiční
koncert „Odpoledne s dechovkou“
Klienti Slunečnice byli na ozdravném pobytu v Blansku
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KVĚTEN
Proběhlo setkání bývalých zaměstnanců Domova
Uskutečnil se koncert martínkovského sboru Jordán ke Dni
matek
Získali jsme ocenění Ukázková přírodní zahrada a podíleli jsme
se na organizaci certifikace Přírodních zahrad
Exkurze klientů do pivovaru v Dalešicích
Z dotačního programu Kraje Vysočina jsme získali finance na
podporu a rozvoj dobrovolnictví v našem středisku
ČERVEN
Proběhl III. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“
Uspořádali jsme výlet pro klienty do Brna s návštěvou
Technického muzea
Proběhl kurz keramiky
ČERVENEC
Opékání špekáčků spojené s narozeninovou oslavou
SRPEN
Proběhlo prázdninové posezení pro zaměstnance s hudbou a
ochutnávkou vín
Uskutečnil se kurz tkaní do rámu
ZÁŘÍ
Prezentace střediska na Jarmarku v Praze a Havlíčkově Brodě
Proběhla výjezdní supervize zaměstnanců v Jamném
ŘÍJEN
Z Fondu Vysočiny jsme získali finance na zakoupení záložního
zdroje k výtahu
Nadace OKD nám proplatila náklady na projektovou
dokumentaci k připravovanému projektu do Regionálního
operačního programu Jihovýchod
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Proběhl kurz drátkování
Beseda „Hodinka s dechovkou“ s panem Václavem Kovářem
Výšlap klientů Slunečnice na Jalovec
Podzimní posezení s čajem
LISTOPAD
Oprava střechy střediska
Proběhla úspěšná kontrola z Kraje Vysočina na službu Domova
pro seniory
PROSINEC
Oslava 20let střediska
Vánoční jarmark
Přednáška péče o pleť
Vánoční koncerty dětí z třebíčského sboru a myslibořické školy
Předvánoční posezení zaměstnanců střediska
Oslava Silvestra pro klienty
Paní Jiřina Mrkvičková získala ocenění Pečovatelka roku

9. ŘÍDÍCÍ ČINNOST
DOZORČÍ RADA STŘEDISKA
Dozorčí rada je kontrolním a poradním orgánem střediska. Volí
ji sbor nebo sbory ČCE, s nimiž je uzavřena smlouva o spolupráci.
Dozorčí rada sleduje činnost střediska, dbá na zachování účelu a
křesťanského charakteru střediska a podporuje spolupráci s
partnerským sborem. V naší organizaci má Dozorčí rada 9 členů a 3
náhradníky. Dozorčí rada se v roce 2011 sešla k jednání pětkrát.
Zasedání se účastnili také členové Správní rady.
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Dozorčí rada střediska

ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY S TŘEDISKA
Ing. Juraj Németh, Mgr. Tomáš Potoček, Bc. Alena Hostašová, Jiřina
Foltýnová, Mgr. Jiří Sladký, Mgr. Ondřej Titěra, Pavla Suchánková, Ing.
Vlasta Slámová, Marie Nemajerová

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA
Správní rada střediska se loni sešla ke dvanácti běžným a
jednomu mimořádnému zasedání, většinou společně s dalšími
vedoucími pracovníky Domova. Obsahem setkání byla informovanost o
aktuálních otázkách, problémech a potřebách na všech úsecích Domova
a také schvalování všech závazných dokumentů a rozhodnutí, plánování
další práce.

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY
Bc. Petr Haška, Hana Svobodová, Ivana Vrzáčková, Bc. Michaela
Grmelová, Jitka Havelková
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10. KONTAKTY
Ředitel organizace: Bc. Petr Haška, Tel: 568 834 933,
e-mail: diakonie@domovmysliborice.cz
Vedoucí ekonomického úseku: Bc. Michaela Grmelová, Tel:
568 834 937, e-mail: ekonom@domovmysliborice.cz
Mzdová účetní: Eva Čermáková, Tel: 568 834 934,
e-mail: mzdova@domovmysliborice.cz
Asistentka ředitele: Ing. Soňa Matoušková, Tel: 568 834 931,
e-mail: asistentka@domovmysliborice.cz
Sociální pracovnice: Ilona Pelánová, Tel: 568 834 947,
e-mail: socialni@domovmysliborice.cz
Sociální pracovnice: Dana Procházková, Tel: 568 834 958,
e-mail: socialni@domovmysliborice.cz
Fundraising, projekty: Zuzana Ošmerová, Tel: 568 834 955,
e-mail: osmerova@domovmysliborice.cz
Fundraising, koordinátor dobrovolníků: Ing. Blanka Veselská,
Tel: 568 834 955, e-mail: projekty@domovmysliborice.cz
Vedoucí ošetřovatelského úseku: Hana Svobodová,
Tel: 568 834 942, e-mail: osetrovatel@domovmysliborice.cz
Vedoucí pečovatelského úseku: Ivana Vrzáčková, Tel: 568 834 960,
e-mail: pecovatel@domovmysliborice.cz
Vedoucí zdravotní péče – Jiřina Foltýnová, Tel: 568 834 943,
e-mail: zdravotnik@domovmysliborice.cz
Vedoucí úseku stravování - Jitka Puklická, Tel: 568 834 938,
e-mail: kuchyn@domovmyslliborice.cz
Vedoucí technického úseku - Marek Procházka, Tel: 568 834 936,
e-mail: technik@domovmysliborice.cz
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