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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název:

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Adresa:

Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

Telefon:
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Fax:

568 834 930
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diakonie@domovmysliborice.cz

h p://
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IČO:

00839345

DIČ:

CZ 00839345

bankovní spojení: WSPK Třebíč
číslo účtu:8500008080/7940
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích bylo zaregistrováno u MK ČR
dne 21. 8. 2003 (dle zákona 308/1991)
Zřizovací lis na byla vydána dne 28. 11. 1991 rozhodnu m ředitele Diakonie ČCE

Organizace poskytuje tyto registrované sociální služby:
Domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem
Domov pro osoby se zdravotním pos žením
Odlehčovací služby
Pečovatelská služba
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás poprvé pozdravila v roli pro mě nové a stále ještě trochu
nezvyklé. 1. dubna 2014 jsem na místě ředitele vystřídala Mgr. Petra Hašku, který
Středisko v Myslibořicích vedl 13 let. Jsem velmi hrdá, že můžu navázat na
obrovský kus odvedené práce nejen jeho, ale i předchozího ředitele Ing. Jana
Davida. Díky jejich úsilí už nemusím ve své nové funkci myslet především na to,
jak dlouho nám ještě vydrží střecha a zda starými okny příliš nepotáhne na naše
obyvatele. Jestli nám v zimě nevypoví službu jeden ze stařičkých plynových kotlů.
Takových velkých „jestli“ bylo mnoho a hodně z nich už je vyřešeno. Děkuji za to
a těším se na práci, při které si mohu dovolit luxus přemýšlet o dalším rozvoji a
rozšiřování služeb nebo o nových metodách práce a péče o naše klienty.
Právě v tomto roce se nám podařilo dokončit rekonstrukci kotelny, na kterou
jsme získali dotaci 1,5 mil. Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu a dar
500 000.Kč z italské nadace O o per Mille. Dokončili jsme několikaletou
rekonstrukci krovu a střechy. Pokračovali jsme v realizaci nové půdní vestavby,
kde s podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod budujeme osm
moderních dvoulůžkových pokojů pro seniory. Díky tomuto navýšení kapacity
budeme moci nabídnout čtyři a půl pracovního místa zájemcům z Myslibořic i
okolí. Nové oddělení bychom měli dokončit a slavnostně otevřít na jaře 2015.
Od roku 2014 jsme trochu pozměnili kapacitu nabízených sociálních služeb.
Jedno celé oddělení s 21 lůžky jsme přesunuli ze služby Domov pro seniory na
službu Domov se zvláštním režimem, která je určena lidem od s demencí a
Alzheimerovou nemocí. Reagovali jsme m na zvyšující se poptávku po této
službě.
Od listopadu jsme začali poskytovat také pečovatelskou službu, s vědomím, že
právě toto je trendem dnešní doby – umožnit klientu zůstat v domácím prostředí
co nejdéle a pomáhat mu jen v tom, co už sám nemůže zvládnout.
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Chci velmi poděkovat všem, jež byli ochotni nás podpořit a přispět darem na
opravy a vybavení, které bychom z běžného rozpočtu jen velmi těžce pořizovali.
Děkuji také všem dobrovolníkům za nezištnou pomoc a čas, který věnují našim
klientům. Děkuji zaměstnancům myslibořického střediska za nelehkou práci,
kterou vykonávají velmi profesionálně a s vlídným úsměvem pro naše obyvatele.
Bc.Michaela Grmelová
ředitelka střediska

Střídání ředitelů
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VŠEOBECNÉ INFORMACE O STŘEDISKU
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích je nestátní neziskovou organizací,
církevní právnickou osobou. Jejím zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve
evangelické. Středisko poskytuje sociální služby od roku 1926, kdy byl pro tyto
účely zakoupen barokní zámek s rozsáhlou zahradou a statkem. V průběhu času
prošlo toto sociální zařízení mnoha změnami. Měnili se majitelé, klien i samotná
budova zámku. Od roku1991 zde může Diakonie opět nabízet své služ by. V roce
2001 byl Diakonii též částečně navrácen komunisty zabavený majetek.

V současné době může služby střediska v Myslibořicích využívat 136 klientů.
Největší skupinu tvoří senioři, menší osoby se zdravotním pos žením.
Poskytujeme také speciální péči osobám nemocným Alzheimerovou chorobou či
jinou demencí. Odlehčovací službu vítají zvláště lidé, pečující doma o své blízké.
Poskytujeme služby pobytové, tedy služby s veškerou péčí – od ubytování a
stravy, přes péči pečovatelskou a zdravotní až po služby duchovní. Od listopadu
2014 jsme rozšířili naše služby také o službu terénní – pečovatelskou, která je
učena seniorům a dospělým osobám se zdravotním pos žením. Rovněž nabízíme
služby z oblas sociálního poradenství.
Spolupracujeme s partnerským sborem ČCE v Třebíči, jehož členové významnou
měrou podpořili vznik střediska v roce 1926. Jelikož jsme organizací křesťanskou ,
pečujeme o bližní s láskou podle křesťanských a obecně lidských hodnot.
Usilujeme o zachování důstojnos klientů, respektujeme jejich individualitu a
rozvíjíme kvalitu jejich života. Umožňujeme klientům i přes jejich onemocnění
možnost volby v některých situacích (výběr oblečení, stravy, různých denních
ak vit). O klienty pečujeme důstojně i v posledních chvílích života. Klien si
mohou rozhodnout o průběhu poskytování služby, s každým z nich sestavuje
klíčový pracovník individuální plán a plán péče. Podporujeme rozvíjení dobrých
vztahů s rodinou a přáteli a také jejich zájmové ak vity. Ošetřující personál
pracuje podle odborných metod a technik sociální práce. Pomáhá klientům při
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nástupu do Domova dobře se přizpůsobit novému prostředí. Pečující personál se
dále odborně vzdělává. Chod střediska zajišťuje 102 zaměstnanců, z toho 44
pracovníků v sociálních službách – pečovatelek a 10 zdravotních sester. Do
střediska dochází prak cký lékař, kožní lékař a psychiatr.

Pohled na zámek z parku
Klien jsou ubytováni převážně v jedno a dvoulůžkových pokojích. Některé
pokoje jsou vybaveny kuchyňským koutem a hygienickým zázemím. Celá budova
je bezbariérově upravena a umožňuje bezpečný pohyb na invalidním vozíku.
Bezbariérové je rovněž okolí budovy s přírodní zahradou a parkem.
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REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DOMOV PRO SENIORY
Komu je služba určena
Služba je určena seniorům od 60 let věku, kteří vlivem stáří, nemoci nebo ztráty
soběstačnos nejsou schopni sami, ani s pomocí rodiny zajis t své životní
potřeby.
Kapacita služby: 85 klientů
Personál v přímé péči: 24 osob
V průběhu roku jsme snížili kapacitu Domova pro seniory, protože jsme chtěli
zohlednit velký zájem o naši další službu – Domov se zvláštním režimem.
V prvním patře bydlí klien , kteří potřebují intenzivnější zdravotní a
ošetřovatelskou péči, ve druhém patře klien soběstačnější.
Prioritou této služby je zajis t klientům bezpečné prostředí, kvalitní ubytování a
stravování, s ohledem na seniorský věk. Velký důraz klademe na udržení dosud
zachovaných schopnos . To je naše společná cesta důstojným stářím.
Každá změna je v seniorském věku ob žná. Snažíme se pomoci nově příchozím
klientům přivyknout novému prostředí a tuto změnu jim co nejvíce usnadnit.
Každý klient má svého klíčového pracovníka, který se mu individuálně věnuje a
na kterého se může obrá t s jakýmkoliv problémem. Spolu se sociální pracovnicí
sestavují Individuální plán a Plán péče. Tyto plány se průběžně vyhodnocují a
péče se přizpůsobuje novým potřebám klienta.
Pomáháme klientům získávat informace o dění v Domově i širším okolí, nabízíme
zapojení do různých ak vit Pro klienty připravujeme 1x měsíčně štěný
Zpravodaj. V každém pokoji je možnost připojení k televiznímu a rozhlasovému
signálu, v případě zájmu i možnost připojení k internetu. Zájemci mohou odebírat
denní sk a časopisy a účastnit se denní ak vizace.

6

Zpráva o činnosti střediska v Myslibořicích

Diakonie

Českobratrské církve evangelické

Podporujeme klienty i přes různá zdravotní omezení v komunikaci s okolím,
podporujeme vztahy s rodinou a přáteli.
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „VÁŽKA“
Komu je služba určena
Služba je určena lidem s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou, kteří jsou
starší 50 let a vlivem nemoci již nejsou schopni se sami o sebe postarat.
Kapacita služby: 33 klientů
Personál v přímé péči: 16 osob
V populaci přibývá osob, které trpí nějakou formou demence, a proto roste také
poptávka po pobytové službě pro tyto osoby. Od ledna 2014 jsme navýšili
kapacitu Domova se zvláštním režimem o 21 míst. Opro Domovu pro seniory
zde pečuje o klienty více personálu, který může odpovídajícím způsobem
naplňovat speciﬁcké potřeby těchto klientů. Rovněž prostředí a způsob péče je
přizpůsoben zvláštním požadavkům, které s sebou Alzheimerova nemoc přináší
Osoby, které trpí demencí, jsou velmi náročnou klientelou. Vyžadují celodenní
trpělivou péči. Jejich bezpečnost bývá ohrožena ztrátou schopnos orientace
v prostoru i čase. Jejich svět, v němž vnitřně žijí, může zdravým lidem připadat
nepochopitelný. Prioritou naší péče o tyto klienty je, kromě zajištění důstojných
životních podmínek a bezpečnos , zejména podpora soběstačnos a dosud
zachovaných schopnos pomocí různých speciálních technik. Velmi důležité je
například trénování pamě , reminiscence (využi vzpomínek na doby minulé),
vhodné fyzické cvičení a procházky. Klien se velmi rádi účastní různých činnos ,
které si pamatují z dřívějška. Oblíbené je pečení cukroví a moučníků, zpracování
ovoce, příprava pohoštění na narozeniny a podobně.
Podporujeme kontakty s rodinou a přáteli. Snažíme se o vhodnou informovanost
o různých dostupných kulturních akcích. Podporujeme zájem o současné dění
mimo náš Domov.
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DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM „SLUNEČNICE“
Komu je služba určena
Služba je určena lidem s mentálním nebo kombinovaným pos žením od 35 let,
kteří se neobejdou bez každodenní podpory a péče druhé osoby.
Kapacita služby: 14 klientů
Personál v přímé péči: 4 osoby (navýšeno o 1 úvazek)
Před platnos současné legisla vy bylo možné, že pobytovou službu využíval
senior spolu se svým příbuzným s mentálním pos žením. Zpravidla to byli rodiče
se svými dětmi, kteří pro zhoršující se zdravotní stav již nezvládali péči o potomka
doma. Po úmr rodičů jsme stáli před otázkou, jak se vhodně post arat o
pozůstalé dě , protože pro ně byl často jedinou variantou jiný ústav. Na základě
této skutečnos jsme zaregistrovali službu pro osoby se zdravotním pos žením.
Současná klientela se již přibližuje seniorskému věku, přesto však vyžaduje
speciﬁcký přístup v péči.
Prioritou této služby je zajištění důstojného životního prostředí, které respektuje
individualitu každého člověka. Klien bydlí v jedno a dvoulůžkových pokojích –
bytech, s vlastní koupelnou a dostatkem soukromí.
Podporujeme samostatnost v péči o domácnost a přípravě stravy. Klien si sami
připravují snídaně a večeře, chodí nakupovat potraviny. Podporujeme vzájemné
vztahy mezi klienty i lidmi z okolí, podporujeme kontakt s rodinou a přáteli,
navazování nových vztahů.
Snažíme se individuálně rozvíjet duševní i fyzické schopnos klientů, s ohledem
na jejich zdravotní pos žení. Podporujeme individuální záliby, zapojení se do
dění v Domově i okolí a poznávání jiných míst prostřednictvím výletů.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Komu je služba určena
Tato služba je určena seniorům, kteří pobírají starobní důchod, a lidem s demencí
od 50 let. V případě, kdy se dostanou tyto osoby přechodně d o situace, v níž si
nemohou samy poradit a nemají nablízku nikoho z příbuzných či přátel, kdo by se
o ně postaral, mohou využít tuto pobytovou službu.
Kapacita služby: 4 lůžka, službu využilo 21 osob
Maximální doba pobytu jedné osoby v kalendářním roce je 3 měsíce
V klidném zámeckém prostředí nabízíme seniorům a lidem s demencí od 50 let
přechodně bezpečný a důstojný pobyt. Kromě ubytování, stravování a sociálně –
zdravotní péče mohou tyto osoby využívat také veškeré nabízené služby a denní
ak vity. Během pobytu se snažíme o zachování samostatnos a podporujeme
vztahy s rodinou a přáteli.

Tuto službu oceňují zejména , kteří se o svého blízkého celoročně starají a
potřebují si od této náročné péče odpočinout.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Komu je služba určena
Tato služba je určena seniorům od 60 let a dospělým osobám se zdravotním
pos žením od 19 let, které chtějí zůstat bydlet doma, ale již si nedokáží sami
poradit s péčí o sebe a svou domácnost.
Pro každého člověka je nejlepší, když může co nejdéle bydlet doma, v prostředí,
které má rád, které si za dlouhá léta vytvořil a v němž ožívají jeho vzpomínky.
Jeho život je i přes zdravotní po že kvalitnější a fyzická ani psychická kondice se u
něj výrazně nezhoršuje. To byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli
zaregistrovat novou službu. Jako u ostatních služeb , i zde pracují vzdělaní a
proškolení zaměstnanci.
Zájemcům z Myslibořic a okolí nabízíme pomoc s osobní hygienou, přípravou
stravy, úklidem domácnos , praním prádla. Nabízíme také doprovod na úřady a
k lékaři, na kulturní akce. Zajis me donášku stravy, nákupy. Nabízíme také
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek - polohovací postele, zdravotní
matrace, chodítka a podobně.
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DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, ČINNOSTI, AKTIVITY

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Personální zajištění: 2 osoby
Celkový počet klientů: 136
Sociální poradenství zajišťují kvaliﬁkované sociální pracovnice. Jsou zpravidla
prvními osobami, se kterými se zájemce o naše služby setkává. Sociální
pracovnice spoluvytvářejí metodiky pro poskytování našich služeb a zavádějí do
praxe standardy kvality. Součás jejich práce je také vedení předepsané
administra vy. Vedou také evidenci žadatelů o naše služby. Jen v minulém roce
zaregistrovaly celkem 138 nových žádos o přije do našeho Domova, což svědčí
o tom, že naše služby jsou kvalitní a tudíž žádané.

Sociální pracovnice také zajišťují dodržování práv a zájmů klientů. V rámci jednání
se zájemcem o službu poskytují základní informace o Domově, zjišťují požadavky
a očekávání budoucího klienta. Při nastěhování nového klienta do Domova s ním
sepisují Smlouvu o poskytování služby, seznamují jej s Domovním a Denním
řádem, Návštěvním řádem a Pravidly pro podávání s žnos . Spolupracují při
vypracování individuálních plánů. Pomáhají klientovi s vyřizováním osobních i
úředních záležitos , zajišťují sociální a právní pomoc ve spolupráci s dalšími
ins tucemi.

14

Zpráva o činnosti střediska v Myslibořicích

15

Diakonie

Českobratrské církve evangelické

Zpráva o činnosti střediska v Myslibořicích

Diakonie

Českobratrské církve evangelické

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Personální zajištění: 10 osob
Počet klientů: 136

Tým tvoří 10 registrovaných sester. Dvě registrované sestry provádějí
ošetřovatelskou
rehabilitaci.
Zdravotní
sestry
poskytují
odbornou
ošetřovatelskou péči během celého roku v nepřetržitém provozu. Pracují
samostatně a vždy se musí umět správně rozhodnout při řešení akutní změny
zdravotního stavu klienta.
Spolupracujeme také s ambulantními a lůžkovými zdravotnickými zařízeními v
našem regionu a podle potřeby zajišťujeme vyšetření u odborných lékařů.
Kromě podávání léků klientům zdravotnický personál aplikoval 158 injekcí,
provedl celkem 338 odběrů krve a 3 723převazů. Tato čísla jsou každým rokem
vyšší, v závislos na vyšším věku našich klientů a větší potřebě zdravotní péče.
V roce 2014 bylo hospitalizováno 84 osob, z toho 5 z důvodu pádu, ostatní pro
zhoršení zdravotního stavu. Množství aplikovaných injekcí je opro roku 2013
téměř dvojnásobné.Zajišťujeme také obstarání a dovoz léků předepsaných
lékařem i léků volně prodejných.

V Domově ordinuje 2x týdně prak cký lékař, 1x měsíčně kožní lékař a 2x měsíčně
psychiatr.
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Klien se u nás nemusejí nudit. Ze široké nabídky ak vit si mohou vybrat právě
to, co je zajímá a co je blízké jejich dřívějším koníčkům.
Dopolední ak vizační činnos
jsou oblíbené a klienty trvale vyhledávané. Dvě ak vizační pracovnicespolu
s dobrovolníky pomáhají při pečení domácího pečiva, ši , malování na hedvábí a
trička, pletení košíků, výrobě svíček a keramiky. Začali také sušit křížaly z ovoce
ze zámecké zahrady. Zdařilé výrobky slouží k prezentaci a propagaci naší
organizace.
Kroužek „Vzpomínán í“
má vyhrazený čas každou středu odpoledne. Dvě pečovatelky, vyškolené
v problema ce reminiscenční terapie, si s klienty povídají o tom, „jak bylo dříve“.
Témat k diskuzím je mnoho a často bývají zpestřena i další navazující ak vitou.
K nejoblíbenějším patří vaření, práce v zemědělství a na venkově vůbec,
procházka po vsi nebo do lesa na houby.
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Cvičení
probíhá dvakrát týdně pro seniory a jednou týdně pro klienty Slunečnice. Kdo
nemůže stát, cvičí vsedě, ale zapojit se mohou všichni.
Kavárničku
otevíráme každý sudý čtvrtek dopoledne v kapli. U dobré kávy mohou klien
poslouchat četbu na pokračování ze zajímavé knihy a povídat si o přečteném
textu.
Promítání ﬁlmů
je zařazeno na středeční dopoledne, kdy mohou zájemci shlédnout zajímavý
biblický nebo historický ﬁlm se zasvěceným výkladem
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Sobotní předčítání
využívají především klien , kterým již zrak příliš neslouží a rádi si poslechnou
úryvek ze své oblíbené knihy.
Narozeninové oslavy
probíhají každý měsíc ve velké jídelně. Jubilan se scházejí spolu s ostatními
klienty a zaměstnanci Domova při dobrém občerstvení a hudebním doprovodu.

Kromě těchto pravidelných ak vit pořádáme během roku besedy se
zajímavými lidmi, koncerty různých žánrů, turnaje ve společenských hrách,
dětská vystoupení, výlety do přírody, návštěvy zajímavých míst, návštěvy
divadla a další ak vity podle přání klientů.
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DOBROVOLNICTVÍ

V naší organizaci chceme poskytovat klientům péči v laskavém a klidném
prostředí tak, aby se u nás cí li jako doma. Velkou pomocí na cestě k tomuto cíli
jsou dobrovolníci, se svým lidským přístupem, ochotou pomáhat a láskou
k bližním.
V loňském roce docházelo do našeho střediska celkem 15 dobrovolníků,
odpracovali zde 2 882 dobrovolnických hodin. Mnozí přicházeli několikrát týdně a
pomáhali především při denních ak vizačních činnostech nebo se věnovali
klientům individuálně. Dobrovolníky jsme rádi využili také při jednorázo vých
akcích – výletech, olympiádě a podobně. Velmi vděčni jsme také těm, kteří
pomáhají v kuchyni, prádelně či pracích v okolí střediska a v parku.
V červnu jsme zopakovali ﬁremní dobrovolnický den. Zúčastnili se ho čtyři
zaměstnanci ﬁrmy ČEZ. Pomohli nám s úklidem parku před beneﬁčním
koncertem.
V roce 2014 jsme u nás opět hos li dobrovolníky Evropské dobrovolné služby.
Nejvíce v povědomí klientů asi zůstane CordulaDe e z Německa, která věnovala
svůj čas rozhovorům s jednotlivými klienty a pomáhala personálu při
denníchak vizačních činnostech.
Dobrovolníky se k další práci snažíme různě mo vovat. Zdarma jim poskytujeme
stravování a případně ubytování v našem středisku. Zveme je také na akce
pořádané střediskem a nominujeme je na různá dobrovolnická ocenění. V Praze
si cer ﬁkát „Dobrá duše“ převzala naše dobrovolnice paní Jana Miková. V září
bylo našim potěšením sejít se se všemi ak vními dobrovolníky na slavnostním
obědě v jaroměřické Opeře. Zde jim za jejich dobrovolně věnovaný čas přišla
poděkovat i ředitelka střediska Michaela Grmelová a zároveň jim předala malé
dárky.
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Děkujeme všem ochotným lidem, kteří v roce 2014 v bez nároku na odměnu
pomáhali. Jsou vzorem pro všechny, kterým není lhostejné dění kolem a kteří
se chtějí o své schopnos a volný čas ještě podělit. Odměnou jim je především
spokojenost našich klientů. Pokud byste k nim chtěli patřit, velice rádi Vás
v Myslibořicích uvítáme.
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KNIHOVNA
Většina našich klientů ráda čte, i když už jim zrak neslouží nejlépe. Rádi využívají
nabídku naší rozsáhlé knihovny, kterou podle potřeby rozšiřujeme a doplňujeme .
Jsme velmi vděčni všem ochotným lidem, kteří jim oblíbené knihy předčítají.
V současné době naše knihovna čítá přes 5000 knih. Knihovna je otevřena
jedenkrát týdně nebo individuálně po domluvě s knihovnicí
NÁKUPY
Každý všední den si mohou klien i zaměstnanci přímo v budově zámku nakoupit
základní potraviny, drogis cké zboží, ovoce, zeleninu , cukrovinky i zmrzlinu.
Méně mobilním klientům zde mohou nakoupit pečovatelky a nákup jim přinést
do pokoje. Několikrát ročně přijíždí s nabídkou zboží různí obchodníci. Klien si
mohou sami nebo s pomocí personálu vybrat a koupit například ponožky,
přezůvky nebo osobní prádlo.
KADEŘNICTVÍ A PEDIKURA
Zpravidla jednou za čtrnáct dní mohou klien využít služeb kadeřnice a
pedikérky. K těmto účelům jsme opravili a vybavili novou místnost v prvním
patře.
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UBYTOVÁNÍ
Nabízíme možnost ubytování v hos nských pokojích v zámeckém podkroví. Pro
návštěvy klientů tuto službu poskytujeme za zvýhodněnou cenu.
DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PÉČE
Pravidelně od pondělí do pátku se v kapli konají biblické hodiny, při nichž slouží
faráři, presbyteři evangelického sboru a pastorační pracovnice Domova .
Několikrát do roka je našim klientům katolické víry k dispozici i svátost smíření.
Každou neděli probíhají v kapli evangelické bohoslužby, každý čtvrtek odpoledne
katolická mše. Všechna tato shromáždění jsou otevřená veřejnos . Klien mohou
poslouchat zvukový přenos i ve svých pokojích prostřednictvím interního
rozhlasu.
Evangelický farář je zájemcům k dispozici čtyřikrát týdně. V rámci pastorační
práce navštěvuje klienty i zaměstnance, je jim podporou a duchovní pomocí.
Navštěvuje také klienty, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici nebo LDN.
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PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
KUCHYNĚ
personální zajištění: 8 osob
Personál tvoří 6 vyučených kuchařů, dietní sestra a vedoucí kuchyně . Stravování
v našem středisku zajišťujeme díky špičkově vybavené kuchyni a kvalitnímu
personálu, který každý den vaří pro všechny strávníky několik druhů jídel včetně
řady diet. V roce 2014 připravili celkem 44 007 snídaní, 62 110 obědů, 42 916
večeří a 1 553 druhých večeří.
Naše středisko není žádný drobeček, což dobře ilustruje množství surovin, které
kuchařky během roku zpracovaly:

brambory

21 570 kg

vejce

31 024 ks

Vepř. maso

2687 kg

mléko

21 952 l

rohlíky

50 610

zelenina

29 800 kg

Do kuchyně jsme dodali z vlastního hospodářství maso z 25 prasat a 26 slepic,
7 524 ks vajec, 1731 kg jablek a 7970 kg brambor

PRÁDELNA
Personální zajištění: 3 osoby
Pereme prádlo osobní, ložní i praco vní oděvy personálu. V roce 2014 opět
narostlo množství vypraného prádla, a to na 5 626 praček, což představuje
66 386 kg prádla. Jedna pracovnice z tohoto týmu také opravuje oděvy klientů.
Od září se snížil počet zaměstnanců v prádelně na 3, v případě potřeby zde
vypomáhá dobrovolnice.
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ÚKLID
Personální zajištění: 10 osob
Tento tým zajišťuje úklid veškerých prostor v budově, včetně jednotlivých pokojů
klientů. Rovněž má na staros třídění a úklid odpadu. Po celý rok pokračovaly
stavební práce při budování půdní vestavby, požárního vodovodu, opravách
stropu a dalších nutných akcích. Děkujeme všem uklízečkám za trpělivost a
ochotu, se kterou znovu a znovu uklízejí tento nepříjemný nepořádek.
ÚDRŽBA
Personální zajištění: 3 osoby, při dlouhodobé nemocenské pomáhal brigádník
Údržbáři provádějí drobné opravy v hlavní i technické budově a zahradním
domku, pomáhají při stěhování nábytku, starají se o rozlehlé plochy parku a
polnosti a pracují v hospodářství. V případě potřeby zajišťují také odvoz klientů
k lékaři a pomáhají při pořádání společenských akcí ve středisku.
Úsek údržby se také staral o techniku, osobní automobily a zemědělské stroje.
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EKONOMICKÝ ÚSEK
Personální zajištění: 7osob
Tým zajišťuje veškerou agendu potřebnou k chodu organizace včetně
personalis ky a účetnictví realizovaných projektů. Financování provozu našeho
střediska je vícezdrojové. Největší podíl příjmů tvoří platby za služby a příspěvky
na péči. Druhý nejvýznamnější příjem tvoří provozní dotace z MPSV a z Kraje
Vysočina. Důležitým zdrojem jsou pro nás také podpořené granty, nadační
příspěvky a dary ﬁrem i soukromých osob, které využíváme na úhradu velkých
oprav a modernizaci vybavení. Největší výdaje tvoří osobní náklady, výdaje na
opravy, spotřební výdaje a výdaje na energie.
Nedílnou součás ekonomického úseku jsou i pracovnice fundraisingu a public
rela ons. Jejich hlavní pracovní náplní je informování veřejnos o činnos
střediska a také získávání ﬁnančních prostředků na různé opra vy, vybavení
Domova, akce pro klienty a další projekty.
O dění v našem středisku jsme začali informovat také pomocí „Občasníku“.Jeho
první tři číslajsme vydali v štěné i elektronické podobě. Ke stažení jsou i na
našich internetových stránkách.
Úsek fundraisingu se také podílí na přípravě a distribuci propaga čních materiálů,
účastní se jarmarků a veletrhů, na kterých prezentuje naše služby. Oslovuje
s žádos o podporu ﬁrmy a jednotlivce v blízkém i vzdálenějším okolí. Ak vně
vyhledává a píše různé grantové a dotační žádos . O novinkách ve středisku
informuje veřejnost i pomocí skových zpráv. Stará se také o aktualizaci
webových stránek a zajišťuje různé kulturní a společenské akce pro klienty,
zaměstnance i veřejnost. V roce 2014 k těm nejdůležitějším patřily Zámecký ples,
VI. Beneﬁční koncert „Odpoledne s dechovkou“, oslava 25. výročí Obnovené
činnos Diakonie, Myslibořická olympiáda a Adventní setkání s rodinnými
příslušníky klientů.
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Výsledovka 2014 (v sících Kč)

Náklady
501,3,8
502
507
511

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Pořízení DDHM
Opravy a udržování
z toho: budovy vlastní
z toho: oprava střechy
51x
Služby
52x
Osobní náklady
53x
Daně a poplatky
54x
Pojistné a jiné náklady
551
Odpisy DDHM
581,582
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem :
Výsledek hospodaření před zdaněním (ztráta):
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4 660
2 116
683
2 966
1 503
760
3 336
24 266
22
156
2 482
173
40 860
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Výnosy
60x
60x
62x
682
68
61,4,5
69x

Příjmy z prodejeslužeb a výrobků
Příjmy od klientů a zdrav.pojišťoven
Ak vace služeb a materiálu
Přijaté nadační příspěvky
Finanční a věcné dary, veřejné sbírky
Ostatní příjmy
Provozní dotace
z toho MPSV - provoz
z toho Kraj Vysočina- provoz
z toho Úřad práce
z toho Hodina H - projekt GRUNDTVIG
z toho dot. Kraj Vysočina - střecha, koord.dobr.
z toho dotace OÚ Myslibořice -oprava střechy
z toho dotace MÚ Jaroměřice n. Rokytnou
z toho ROP Jihovýchod
z toho dotace na Evropskou dobrov.službu
z toho ostatní dotace - Mysliboř. olympiáda
Výnosy celkem :
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27 220
408
260
40
967
11 218
8 460
1 520
18
282
479
89
36
41
284
8
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PŘEHLED PROJEKTŮ, REALIZOVANÝCH V ROCE 2014
.„Rekonstrukce kotelny střediska“ – na tento projekt jsme získali částku 500 s.
Kč z italské Nadace O o per Mille.
„Dokončení opravy střechy střediska a výměna oken“ – z programu „Obnova
kulturních památek na Vysočině“ jsme získali částku 267 036 Kč.
„Vzdělávání pro personál pečující o klienty s Alzheimerovou chorobou“ – VDV
Olgy Havlové nám přispěl částkou 50 s. Kč na vzdělávání pečovatelek.
„Nová pohovka, lůžkoviny a toaletní křesla pro klienty“ – 36 000Kč
obdrželi v rámci dotačního řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou.

jsme

„II. Myslibořická olympiáda“ – byla podpořena Fondem Vysočiny částkou
7 600Kč.
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„Dobrovolníci v Diakonii ČCE –středisku v Myslibořicích“ – tento projekt byl
podpořen v rámci dotačního řízení Kraje Vysočina částkou 212 300Kč.
„Elektrické polohovací postele“ –jsme mohli zakoupit díky Nadaci Jistota
Komerční banky, která nám přispěla částkou 114 000 Kč.
„Komunikační systém Klient – sestra III. etapa“ – na realizaci jsme získali
200 000Kč z programu „Investujeme v sociálních službách“ , který vypsal Fond
Vysočiny.
„S dobrovolníky společně“ - byl projekt, který jsme mohli realizovat díky Nadaci
České spořitelny. Získali jsme 33 000 Kč a našim klientům jsme tak mohli dopřát
výlet do Třebíče, návštěvu divadla v Jihlavě a zakoupit potřebnépomůcky do
keramické dílny.
„Nové varhany do kaple“ – jsme zakoupili díky Nadaci pro rozvoj vzdělání, která
nám přispěla částkou 10 000Kč.
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„Cvičící přístroj Motren Duo“ - jsme mohli zakoupit díky Nadaci České
pojišťovny, která nám věnovala na tuto nezbytnou pomůcku pro klienty částku
60 000 Kč.

„Kompenzační pomůcky pro klienty Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích“ –
podpořila ve svém grantovém řízení Nadace Lumius částkou 32 000 Kč.
„Automa cké otvírače dveří“ – díky Nadaci České pošty jsme mohli pořídit dva
automa cké otevírače dveří, přispěla nám částkou 50 000 Kč.
„Zvedák Oxford Ascend“ – na jeho nákup nám přispěla nadace Charty 77
prostřednictvím Konta Bariéry částkou 35 000 Kč a Hartmann – Rico částkou
48 428 Kč.
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„Mezigenerační ak vity“ – je název projektu, který jsme připravili ve spolupráci
se žáky ZŠ v Myslibořicích. Přispěla nám na něj částkou 30 000 Kč Nadace
Agrofert .

„Evakuační prostěradla pro klienty“ - v rámci interního grantového řízení Dar
s velkým D jsme na jejich nákup získali 25 000 Kč.

Kromě těchto podpořených projektů se nám v roce 2014 podařilo získat
ﬁnanční a věcné dary ve výši 505 746 Kč. Z nich jsme mohli doﬁnancovat
některé výše uvedené projekty nebo zakoupit nezbytné pomůcky pro naše
klienty, na které bychom jinak neměli ﬁnance. Velice nás podpora našich dárců
těší a jsme rádi, že se každoročně k našim příznivcům přidávají další.
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NAŠI DÁRCI
Alfa in a.s., Alimpex s.r.o., Altreva spol. s.r.o., MUDr. Eliška Ambrožová, AutoGas
Barták s.r.o., Aleš Bělský, Miloslav Blažek, Ing. Bohuslava Blažková, Jitka
Brodská, Marie Bulová, Milan Bula, Karel Crha, Vojtěch Cvrkal, Ester Čašková,
Česká lékárna a.s., DPV Myslibořice, EcolabHygiene s.r.o., Esoﬁa a.s., Fond
Vysočiny, FS ČCE Brno I, FS ČCE v Horních Vilémovicích, FS ČCE v Třebíči, MUDr.
Fran šek Filipský, Filko – Zdeněk Filipský, Ferrum s.r.o., Mgr. Tomáš Garš k,
Ivana Himmerová, GA Holding s.r.o., PhDr . Zdenka Hausnerová, MVDr. Lubomír
Horký, Bc. Michaela Grmelová, Jana a Lubomír Haškovi, Mgr. Petr Haška,
Hartmann – Rico a.s., Ilona Havelková, Hotel Opera Jaroměřice nad Rokytnou,
Lenka Horáková, Marie Horáková, Marcela Husárová, Inves ng Třebíč s.r.o. ,
Isolit Bravo s.r.o., Jemča Jemnice, Věra Jeřábková, Václav Kameník, Ing. Karel
Katovský, Aleš Karásek, Ludmila Kedroňová, Lub oš Konvalina, Vladimír Kořínek,
Kraj Vysočina, Marie Králová, manželé Kratochvílovi, Křesťanská služba při ČCE,
Pavel Kovařík, MUDr. Jan Kousalík, Helena Kuderová, Tomáš Kulhánek, MUDr.
Jana Langášková, Lékárna Vltavínská s.r.o., Iva Malá, Jana Mar nková, Město
Hrotovice, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Městys Dalešice, Městys Mráko n,
Městys Okříšky, Mlékárna Polná s.r.o., Miko Kratochvílová Moravské Budějovice,
Módní oděvy Jemnice, Hana a Jiří Müllerovi, Jiří Mu na, Hana Najbrtová,
Jaroslava Nevrklová, Jana Nováková, Nadace Agrofert, Nadace Charty 77,
Nadace České spořitelny, Nadace České Pojišťovny, Nadace České Pošty, Nad ace
Jistota KB, Nadace Lumius, Nadace pro rozvoj vzdělání, Dana Nováková, Katarína
Nechvátalová, Ing. Jana Nedbalová, Obec Blatnice, Obec Čáslavice, Obec
Dukovany, Obec Hartvíkovice, Obec Jakubov u Moravských Budějovic, Obec
Klučov, Obec Mar nkov, Obec Myslibořice, Obec Rouchovany, Obec Slavě ce,
Obec Smrk, Op k Frič s.r.o., O o per Mille, Věra Palasová, Vladimír Palas, Marie
Pelánová, Pletex s.r.o, Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Pohanka, Ing. Josef
Pohanka, Pondy K, Eva Popelková, Marie Povolná, Tom áš Potoček, Antonín
Prokop, Fran šek Prvý, Otakar Reif, Libor Rybníček, Shirio s.r.o., Starobrno a.s.,
Dana Simonidesová, Jiřina Sladká, Milan Sláma, Ing. Vlasta Slámová, Jan Severin,
Sporthotel Hrotovice, Stavby střech Jaroslav Jirák, Svazek obcí „Sklád ka TKO“,
Marta Smolíková, Jiřina Smolová, Milan Souček, Pavla Suchánková, Hana
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Svobodová, Libuše Špačková, Jarmila Švaříčková, Jaroslav Teplý, Tipafrost Třebíč,
Fran šek Tichý, Josef Trojan, Truhlářství Vojtěch Javůrek, Truhlářství Truko, Jan
Trusina, Fran šek Vala, Pavel Valíček, VDV Olgy Havlové, Jan Vodínský, Včelařská
ﬁrma Kamil Kur n, Alena Viková, WSPK AG, Jiří Zejfart, Mrazírny Zims, Zemko
s.r.o. a další, kteří si nepřáli být jmenováni.
LOGA VÝZNAMNÝCH DÁRCŮ A NADACÍ:
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ZAMĚSTNANCI
K poslednímu dni loňského roku dosáhl evidenční počet našich
zaměstnanců 102 osob, z toho 7 mužů. Tři pracovnice jsou na rodičovské
dovolené. Do důchodu odešli 2 zaměstnanci a 7 ukončilo pracovní poměr.
V průběhu roku jsme přijali i 6 nových zaměstnanců. Evidovali jsme 42
případů pracovní neschopnosti, z toho 2 pracovní úrazy, při nichž bylo
zameškáno 2253 kalendářních dnů, což je přibližně o 800 dní méně, než
v roce 2013.
40 osob pracovalo v rámci dohody o provedení práce, z toho bylo 28
studentů během letních prázdnin.
Paní Dana Procházková odešla do důchodu z pozice sociálního pracovníka.
Klien si ji budou pamatovat jako ochotnou a milou paní, která ji m uměla
poradit a pomoci v různých úředních záležitostech, pomáhala s vyřizováním
pošty a správou jejich ﬁnancí.
Paní Helena Málková pracovala jako pečovatelka, poslední léta v Domově
se zvláštním režimem „Vážka“. Byla pečovatelkou velmi trpělivou, která
dobře uměla zohlednit zvláštnos klientů s demencí a pomáhala jim tak
zvládat ob že denního života, spojené s touto nepříjemnou diagnózou.
V dubnu odešel z pozice ředitele pan Petr Haška, který pracoval ve
středisku od roku 1991. Na jeho místo nastoupila po výběrovém řízení paní
Michaela Grmelová, dosavadní ekonomka střediska.
Z pozice pečovatelky odešly paní Věra Kosová, Nataša Kryčerová a Lenka
Tomková, z pozice zdravotní sestry Mar na Gondová, Eliška Mansfeldová a
Žaneta Denemarková..
Všem výše jmenovaným děkujeme za práci, kterou ve středisku Diakonie
vykonali a přejeme jim do dalšího života vše dobré.
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V roce 2014 u nás pracovali:
Marta Bartoňová, Miroslav Benda, Bohuslava Bělovská, Milena Binderová,
Lucie Blažková, Mar na Cahová, Jiří Čábel, Hana Čajkovská, Marie
Čapounová,
Jitka
Denemarková,
Žaneta
Denemarková,
RadanaDivišová,Jana Dlouhá, Blanka Dobešová, Alena Dočekalová, Helena
Dolanská, Aneta Doláková, Dana Doležalová, Jana Doležalová, Naděžda
Doležalová, Mar na Dvořáková, Erika Dvořáková, Dobromila Fialková,
Marie Fialová, Milada Fialová, Pavlína Fňukalová, Jiřina Foltýnová, Mar na
Gondová, Michaela Grmelová, Hana Grygerková, Marie Hanáková, Mgr.
Petr Haška, Libuše Hašková, Pavel Havelka, Ilona Havelková, Petra
Havlátová, Lenka Horáková, Věra Horáková , Anna Chládková, Božena
Jakubová, Mar na Jakubová, Petra Jakubová, Svatava Janoušková, Zuzana
Janoušková, Božena Ježková, Dagmar Jonášová, Tereza Kleppová, Jaromír
Konečný, Věra Kosová, Marie Kopečková, Nataša Kryčero vá, Jitka Kselíková,
Jana Kubartová, Alena Kuderová, Eva Kukačková , Irena Macháčková,
Svatava Machátová, Jana Makešová, Iva Malá, Helena Málková, Eliška
Mansfeldová, Radmila Matějková, Soňa Matoušková, Jana Miková, Radka
Miková, Jiřina Mrkvičková, Kamila Nedvědová, Blanka Neumanová, Monika
Nováčková, Jana Nováková, Lenka Otoupalová, Hana Palatková, Dagma r
Pavelková, Eva Pekárková, Ilona Pelánová, Iveta Petřeková, Jaroslava
Pokorná, Eva Popelková, Marek Procházka, Da na Procházková, Zdeňka
Procházková, Jana Přepechalová, Hana Pudilová, Jitka Puklická, Jana
Rousková, Vladimíra Růžičková, Dagmar Saláková, Jana Saláková, Ladislav
Starý, Bohumila Stejskalová, Libuše Stejskalová, Karel Stejskal, Andrea
Strohmerová, Dáša Svobodová, Eva Svobodová, Hana Svobodová, Jiřina
Syrová, Jana Šiborová, Hana Šidlová, Olga Šimková, Alena Štouračová,
Lenka Tomková, Ivana Trojanová, Jana Urbánková, Jana Vejtasová,
Jaroslava Veselá, Blanka Veselská, Dana Vítámvásová, Irena Vrzáčková,
Ivana Vrzáčková, Lenka Zelinková a Vlas mil Zigo.
Všichni zaměstnanci jsou vzděláváni s ohledem na svou pracovní pozici.
Pečovatelky a sociální pracovnice se vzdělávají podle Zákona o sociálních
službách.
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V roce 2014 jsme mohli využít nabídku kvalitních kurzů, realizovaných
prostřednictvím Diakonické akademie, projektu Týmové vzdělávání.
Spolupracovali jsme také se společnostmi SEDUCA, CURATIO a dalšími
vzdělavateli z regionu.

KURZ PRVNÍ POMOCI
Zaměstnancům jsme nabídli tyto beneﬁty: zájezd na muzikál do Jihlavy,
slavnostní vánoční posezení v letní jídelně, možnost sjednání penzijního
spoření s příspěvkem zaměstnavatele, týden dovolen é navíc, příspěvek na
stravu, odebranou v Domově, možnost vzdělávání a školení v rámci
pracovní doby, ﬁnanční příspěvek při životním jubileu.
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V září 2014 náhle zemřel náš zaměstnanec, pan Vlas mil Zigo
Pan Zigo pracoval ve středisku v Myslibořicích od roku 1992, tedy dlouhých
24 let. Přesto jej však málokdo z nás opravdu dobře znal. Byl chý,
samotářský, ale nekonﬂiktní a ochotný člověk. Zpočátku pracoval jako
údržbář. Několikrát pomáhal opravovat větrem poškozenou zámeckou
střechu, poněvadž byl vyučen pokrývačem. Pro vyvstalé zdravotní po že už
tuto práci dělat nemohl, pracoval tedy v prádelně, kde nejčastěji mandloval
prádlo. O malou vzpomínku jsme požádali Hanu Najbrtovou.
Pana Ziga jsem znala jen z krátkých setkání, kdy jsem mu nosila
pomačkané dečky a ubrusy, aby jim vrá l původní krásu. Byl nejen dobrý
„odborník“,ale také velmi ochotný člověk. Téměř vždy mi vyhověl na
počkání a nezlobil se, že jsem přišla mimo čas, stanovený pro příjem
prádla.
U jeho mandlu jsme si vždy krátce povídali, a to, že se mi chvilku se
zájmem věnoval, stačilo k tomu, abych ho měla ráda. Teď to skončilo.
Napadlo mne, že i my lidi jsme jako ten mandl. Jsme zapojeni, pracujeme,
někdy je náš úspěch pěkný, jako vyžehlené kapesníky. Jindy se nám tolik
nedaří – něco natrhneme nebo připálíme. S přibývajícím věkem přicházejí
různé poruchy, zprvu snadno opravitelné, ale nakonec se „mandl“ zastaví
a už se nerozběhne.
Jsme smutní, protože odešel známý člověk. Nemusíme však propadat
beznaději. Již dávno i nám Ježíš slíbil v novém světě účast, chce nás mít při
sobě.
Bude to nádherné nové, i ten starý sabotér Satan a jeho poskok Smrt
budou navždy poraženi. Všude kolem budou sví t bílá roucha občanů
nového světa. Tak čistá a bezvadná, jaká nikdy z žádného mandlu
nevyšla.
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2014
LEDEN
Pokračovali jsme v opravě dřevomorkou napadených stropních trámů.
Tento problém nás trápí již několik let. Trámy jsou poškozené vlivem
dřívějšího zatékání špatně opravenou střechou, netěsnými rozvody topení
a prolínáním vlhkos z prostor pod nimi do konstrukce podlahy. Při každé
opravě musí být rozebrána celá konstrukce stropu, tudíž musíme místnos
pod opravovaným místem vyklidit. Následně po každé opravě jsou vždy
sníženy stropy v místnostech zaizolovaným podhledem. Tuto práci p ro nás
velmi profesionálně s ohledem na památkově chráněnou budovu provádějí
zaměstnanci ﬁrmy „Stavby střech Jirák“ z Třebíče.
Opravilijsme podlahy a koupelny ve starší čás půdní vestavby
Obdrželi jsme skvělou zprávu z italské Valdénské církve, že nás podpoří
částkou 500 síc Kč. Tyto ﬁnance jsme použili na rekonstrukci kotelny.
Na EDS přijela německá dobrovolnice CordulaDe e.
ÚNOR
7. února jsme pro naše klienty i všechny příznivce uspořádali tradič ní
Zámecký ples. Pobavit se přišlo asi 90 osob. Z výtěžku jsme zakoupili
pomůcky pro aktivizační činnos .
Na Evropskou dobrovolnou službu přijela španělská dobrovolnice Silvia
Otero Fernandéz.
Vyměnili jsme dvoje obloukové dveře za pro požární.
BŘEZEN
4. března jsme pro naše klienty uspořádali maškarní ples
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10. března oslavila 104. narozeniny paní Jiřina Pfeiferová. Oslavenkyni přišli
kromě příbuzných a přátel popřát také zástupci Kraje Vysočina, Obce
Myslibořice a rodné obce Rouchovany.
Na místo ekonomky nastoupila paní Iva Malá z Třebíče.
Z Výboru dobré vůle Olgy Havlové jsme získali 50 000 Kč na vzdělávání
zaměstnanců Vážky.
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DUBEN
Zástupci našeho střediska navázali spolupráci s Německou Diakonií.
Změnilo se vedení střediska. Ředitel Petr Haška odešel pracovat do Prahy,
na místo ředitele Diakonie ČCE. Ředitelkou myslibořického střediska se
stala Michaela Grmelová.
Klien Slunečnice se zúčastnili plesu Zdravotně pos žených v třebíčském
Fóru.
Měnili jsme další obloukové dveře za pro požární.
Byla opravena koupelna v bytě v zahradním domku.
25. dubna přijeli členové FS ČCE v Třebíči za našimi klienty s tradičním
„Prozpěvováním“.
KVĚTEN
5. května složili v kapli slavnostní slib členové nové dozorčí rady.
10. května si naši klien s chu zazpívali s lukovským sborem, který pro ně
měl připraveny písně ke Dni matek. Zazpívat našim klientům také přijel
sbor Jordán z Mar nkova a Bádule z Ivančic.
V posledním květnovém týdnu vyjeli klien Slunečnice na několikadenní
poznávací výlet na Lipno.
Začalaplánovaná rekonstrukce kotelny .
ČERVEN
4. června proběhl v našem středisku dobrovolnický den ČEZu v rámci akce
„Zapojím se“. Přijeli 3 muži a jedna žena a udělali kus práce. Posekali trávu,
pomohli s úklidem sena a také zametali a uklízeli v okolí budovy před
blížícím se beneﬁčním koncertem.
13. června jsme ve spolupráci s hasiči provedli nácvik požární evakuace.
Celá akce byla dobře připravena a i díky tomu proběhla bez velkých
komplikací. Jsme však velice rádi, že všechno bylo „jenom jako“.
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Nadace Jistota KB podpořila částkou 114 s. Kč náš projekt na nákup
elektrických polohovacích postelí.
21. června se uskutečnil VI. Beneﬁční koncert „Odpoledne s dechovkou“.
30. června oslavila sto let naše klientka, paní Berta Sýkorová.
ČERVENEC
proběhl workshop zahraničních dobrovolníků k projektu Bridge.
paní Jana Miková převzala ocenění „Dobrá duše“ za svou dobrovolnickou
činnostv Domově se zvláštním režimem.Tento slavnostní akt proběhl
v Praze v kostele sv. Jakuba.
SRPEN
Z Fondu Vysočiny jsme získali 200 000 Kč nakomunikační systém Klient –
sestra.
Opravili jsme podlahy ve dvou pokojích.
Opravili jsme dlažbu na balkoně Vážky.
Vyměnili jsme 4 špaletová okna.
Dokončili jsme několikaletou rekonstrukci střechy .
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ZÁŘÍ
10. září se uskutečnil výlet klientů do Třebíčského zámku .

13. září proběhly v našem středisku oslavy 25. výročí obnovené činnos
Diakonie za účas zástupců středisek z celé České republiky a významných
hostů.
19. září soutěžili naši klien i hosté v dese disciplínách „II. Myslibořické
olympiády“
Zúčastnili jsme se tradičního jarmarku v Praze „ U Ludmily“.
30. září se začalo zkušebně topit v nové kotelně.
Nadace pro rozvoj vzdělání vyslyšela naši prosbu a přispěla 10 000 Kč na
zakoupenínových elektrických varhan do kaple.
Z Nadace České pojišťovny jsme obdrželi zprávu, že podpoří částkou 60 000
Kč zakoupení rehabilitačního přístroje Motren duo.
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ŘÍJEN
Ve druhém patře začaly práce na stavbě schodiště, které bude spojovat
druhé patro s nově vybudovanými pokoji ve tře m patře. Začala též
rekonstrukce společných WC.
Nadace České pošty podpořila 50 000 Kč náš záměr zakoupit no vé
automa cké otvírače dveří.
Dě
z místní
školy
besedovaly s klienty o
událostech 2. světové války
a představily publikaci,
kterou k tomuto tématu
vytvořily.
Díky materiální podpoře
ﬁrmy
Jemča
semohlo
uskutečnit
„Podzimní
posezení s čajem“. K dobré
pohodě všem klientům
zahrála bez nároku na
honorář
Mohelenská
kapela.
Díky
podpoře
Kraje
Vysočina jsme vyměnili
dalších šest špaletových
oken v přízemí.
Správní rada a vedoucí úseků pracovali na aktualizaci strategického plánu .
Proběhly komunální volby. Zanaše středisko byly zvoleny dvě osoby do
Obecního zastupitelstva
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LISTOPAD
12. listopadu přišly za našimi klienty opět dě ze ZŠ Myslibořice a
pomáhaly personálu v rámci „Hravého odpoledne“.
Začali jsme poskytovat Pečovatelskou službu .
Proběhla oprava garsonky v zahradním domku.
15. listopadu vystoupil v naší kapli lukovský sbor pod vedením paní Heleny
Bartesové. Krásné známé i méně známé písničky zpříjemnily našim
klientům sychravé podzimní odpoledne.
Díky podpoře Nadace Lumius ve výši 32 000 Kč jsme zakoupili polohovací
křeslo Gavota a kompenzační pomůcky
Konto Bariéry podpořilo naši žádost na zakoup ení zvedáku Oxford Ascend,
který umožní lepší přesun klientů z lůžka na vozík či do vany.
25. listopadu vystoupily v naší kapli s pásmem říkanek a tanečků dě
mateřské školy v Myslibořicích.
Nadace Agrofert podpořila částkou 30 000 Kč projektna mezigenerační
ak vity.
PROSINEC
Začátkem měsíce nás trápila dlouhodobá námraza na stromech v parku.
Důsledkem byla poškozená střecha hospodářské budovy a zaparkovaný
automobil. Velké množství polámaných stromů nyní vyžaduje zdravotní
řez. Čelili jsme také několikahodinovým výpadkům elektřiny.
13. prosince mělo premiéru Adventní posezení pro klienty a jejich rodinné
příslušníky. Setkání jsme spojili s tradičním Vánočním prozpěvováním členů
Třebíčského sboru ČCE. Velmi nás potěšila hojná účast příbuzných a
známých, kteří s sebou přinesli krásnou vánoční atmosféru.
Uskutečnil se vánoční koncert mar nkovského pěveckého sboru Jordán a
dětská vánoční slavnost
Dokončili jsme další etapu komunikačního systému klient –sestra.
Dokončili jsme rozvody vody pro požární vodovod a výměnu požárně
odolných dveří v rámci únikové cesty.
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Prezentovali jsme středisko na adven tním jarmarku v Třebíči.
31. prosince jsme se slavnostně rozloučili se starým rokem.
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KOTELNA A PŮDNÍ VESTAVBA
V roce 2014 probíhaly v zámecké budově dvě velké stavební akce.
Opravovali jsme kotelnu a přistavovali nové pokoje v půdním prostoru. Od
října 2014 již topíme v nové kotelně! Minulou zimu kotle z roku 1972 často
vypovídaly službu a provizorní opravy byly takřka na denním pořádku.
Čekala nás velká inves ce, kterou jsme nemohli déle odkládat. Teplo je
v našem Domově téměř nejdůležitější a nemohli jsme riskovat, že se příš
zimu ocitneme bez možnos
vytápění rozlehlých zámeckých
prostor.Třebíčská ﬁrma VESAS pro nás udě lala velký kus kvalitní práce.
Stará technologie byla kompletně demontována, kotelna vyklizena a
stavebně upravena, komín nově vyvložk ován nerezem anainstalována
moderní technologie. Nové plynové kotle nejen topí, ale také ohřívají vodu
na koupání, které jsme měli se starým systémem velký nedostatek. Nové
topení můžeme podle potřeby jednoduše regulovat s ohledem na
osluněníjednotlivých čás budovy. Rekonstrukcí prošly také rozvody v letní
jídelně, kterou jsme v zimě nemohli dostatečně vytopit. Celá inves ce se
vyšplhala na 4,5 milionu korun. Část peněz, 2 miliony Kč, se nám podařilo
získat z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu a z nadačního fondu
italské valdenské církve O o per mill e.
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Půdní prostory Myslibořického zámku jsou charakteris cké svou
rozlehlos . Pod mansardovou střechu by se pohodlně vešlo několik
dvoupatrových rodinných domů. Protože je o naše služby stále velký zájem
a nemůžeme hned uspokojit všechny zájemce, chtěli jsme rozšířit obytné
prostory a nabídnout několik dalších lůžek. Úprava půdního prostoru byla
jedinou možnou variantou. Původní projekt pro stavební povolení byl na
světě již v roce 2005. Teprve v roce 2012 se nám podařilo na stavbu získat
peníze prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu
Jihovýchod a na podzim 2013 jsme začali stavět
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Postupně jsme odkrývali staré dřevěné konstrukce a zjišťovali, co všechno
je ve špatném stavu a vyžaduje nutnou opravu. Po ukončení těchto oprav
začala růst i nová
stavba. Celá konstrukce
je
položená
na
obvodových zdech, aby
nezatěžovala
starý
dřevěný
strop.
V současné době je
téměř hotovo. Noví
klien budou užívat 8
moderních
pokojů,
každý
má
vlastní
prostornou koupelnu a WC. Nábytek jsme vybírali s ohledem na potřeby
hůře pohyblivých seniorů. Velmi důležité jsou elektrické polohovací postele
s kvalitními matracemi, pohodlné židle s područkami a luxusní
ošetřovatelská
vana ve velké
koupelně.
Do
nového
podkrovního
prostoru lze vyjet
výtahem, nebo je
možné
použít
nově vybudované
schodiště
z
druhého patra. Při
stavbě schodiště
prošlo
rekonstrukcí také přiléhající hygienické zázemí. Nyní máme k dispozici
opravenou koupelnu, dvě WC pro zaměstnance a úklidovou výlevku. Celá
vestavba bude stát asi 18 milionů Kč, 85% této částky jsme získali
prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihovýchod.
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ŘÍDÍCÍ ČINNOST
DOZORČÍ RADA STŘEDISKA
Dozorčí rada střediska je kontrolním a správním orgánem. V roce 2014
zasedala pětkrát. Zasedání se podle potřeby účastnili rovněž členové
Správní rady střediska, aby mohli odpovídat na dotazy i připomínky členů
dozorčí rady. Dozorčí radu tvoří 9 členů.
11. února 2014 byla na zasedání staršovstva sboru ČCE v Třebíči zvolena
nová Dozorčí rada střediska v Myslibořicích. Nově zvolení členové složili
slavnostní slib 5. května v zámecké kapli.
Členové: Jiřina Foltýnová, Alena Hostašová, Ladislav Chloupek, Hana
Najbrtová, Juraj Németh, Vlasta Slámová, Kateřina Svobodová, Naďa
Zachariášová
Náhradníci: Pavla Suchánková, Lenka Horáková, Jana Krejčí

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA
Správní rada střediska je řídícím a zároveň statutárním orgánem. V roce
2014 se sešla ke čtrnác zasedáním, většinou společně s dalšími vedoucími
pracovníky Domova. Od dubna 2014 tvoří správní radu tři členové:
Bc. Michaela Grmelová, ředitelka střediska
Hana Svobodová, vedoucí Domova pro seniory a Pečovatelské služby
Ivana Vrzáčková, vedoucí Domova se zvláštním režimem, Domova pro
osoby se zdravotním pos žením a Odlehčovací služby
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SLOVO NA ZÁVĚR
Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má
brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten
dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. – Blaze tomu,
kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co
je tu napsáno, neboť čas je blízko.
(Nový Zákon, kniha Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 1-3)
Hlavní zvěstí knihy Zjevení je, že budoucnost je v Božích rukou. I když právě
nyní se s námi dějí nedobré věci. Všechny hrůzy, katastrofy a utrpení,
bezmoc,nemoci, které neumíme pochopit. Neznamená to, že Bůh pus l
svět ze své ruky, že se mu lidstvo, svět a dějiny vymkly. Že to vše už
nezvládá. Jistěže tu mezi námi zlo a hřích jsou, a občas se zdá, jakoby
vítězily, ale je to náš hřích, to není Boží vůle. Všechny nedobré věci, které
nás potkávají, jsou jen znameními, která volají k pokání, k obrácení se
zpátky na Boží cestu. Není to Boží trest. A nepochybujme, že Bůh nakonec
své království – svou novou zemi a nové nebe, bez pláče a utrpení a boles
– prosadí.
Boží království není z tohoto světa – a Bůh je jiný. Je to hlas chý, jemný.
To je Bůh, o němž svědčí Písmo svaté od knihy Genesis až po Zjevení.
Boží syn na sebe na sebe vzal všechnu naši bolest a utrpení.
Blaze těm, kdo se nepřestanou držet Božích slov. Kteří budou více, než na
své síly a schopnos , spoléhat na Hospodina. Zvláště tam, kde jde o
budoucnost světa i každého z nás, když jdeme vstříc tomu, co se musí stát
– neboť čas je blízko…
Tomáš Potoček, farář ČCE
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CENÍK 2014
DOMOV PRO SENIORY
1 lůžkový pokoj – ubytování (s příslušenstvím)
1 lůžkový pokoj – ubytování
2 lůžkový pokoj – ubytování (s příslušenstvím)
2 lůžkový pokoj – ubytování
3 lůžkový pokoj – ubytování ( s příslušenstvím)
3 lůžkový pokoj – ubytování

190 Kč
175 Kč
160 Kč
145 Kč
150 Kč
135 Kč

5700 Kč
5250 Kč
4800 Kč
4350 Kč
4500 Kč
4050 Kč

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
1 lůžkový pokoj – ubytování (s příslušenstvím)

190 Kč

5700 Kč

2 lůžkový pokoj – ubytování (s příslušenstvím)
2 lůžkový pokoj - ubytování
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
1 lůžkový pokoj – ubytování (s příslušenstvím)

190 Kč
145 Kč

5700 Kč
4350 Kč

195 Kč

5850 Kč

1 lůžkový pokoj – ubytování

185 Kč

5550Kč

2 lůžkový pokoj – ubytování

178 Kč

5340 Kč

3 lůžkový pokoj – ubytování
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
1 lůžkový pokoj – ubytování (s příslušenstvím)
1 lůžkový pokoj – ubytování
2 lůžkový pokoj – ubytování
snídaně
oběd
večeře
celkem
snídaně

168 Kč

5040 Kč

190 Kč
185 Kč
150 Kč
34 Kč
64 Kč
37 Kč
135 Kč
34 Kč

5700 Kč
5550 Kč
4500 Kč

oběd
večeře

4050 Kč

64 Kč
38 Kč

celkem
2. večeře
televize
lednice
indukční vařič
kuchyňská linka

136 Kč
7 Kč
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4080 Kč
210 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
100 Kč

