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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Adresa

Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

Telefon

568 834 931

h p://

www.domovmysliborice.cz

IČO

00839345

DIČ:

CZ 00839345

bankovní spojení

WSPK Třebíč

číslo účtu:

8500008080/7940

Fax

568 834 930

e-mail diakonie@domovmysliborice.cz

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích bylo zaregistrováno u Ministerstva kultury ČR dne 21. 8. 2003 (dle
zákona 308/1991), zřizovací lis na byla vydána dne 28. 11. 1991 rozhodnu m ředitele Diakonie Českobratrské
církve evangelické

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,
předkládáme Vám zprávu, ve které se ohlížíme za vším, co jsme v Myslibořicích prožili v roce 2015. Chtěla
připomenout zejména to, co osobně považuji za důležité a co posouvá naše středisko kupředu na cestě ke kvalitní
péči a vyšší spokojenos klientů.
Dovolím si začít m, co je v sociálních službách nejdůležitější, a to jsou zaměstnanci. Bez nich, bez jejich péče,
pomoci a podpory, jejich obětavos a trpělivos bychom se v této profesi neobešli. Proto jim patří velké
poděkování a obdiv.
U zaměstnanců zůstanu i nadále. V loňském roce jsme realizovali jednu vcelku zásadní organizační změnu, kdy
jsme vedoucím pečovatelkám změnili pracovní dobu. Nepracují již v třísměnném režimu jako ostatní pečovatelky,
ale jsou na svém úseku přítomny každý vše dní den od 7 do 15.30 hod. Tato , možná pro někoho nepodstatná,
změna je pro nás velmi důležitá. Zjednodušila předávání informací o klientech mezi směnami a zlepšila také
koordinaci práce pečovatelek na jednotlivých úsecích.
Rok 2015 přinesl také mnoho změn pro klienty téměř všech poskytovaných služeb. Nejdůležitější událos
loňského roku bylo pro nás dokončení půdní vestavby, kde jsme díky 85 % dotaci ROP Jihovýchod vybudovali nové
oddělení Domova pro seniory s 16 lůžky a potřebným zázemím. Velký dík patří Nadaci Divoké husy a všem
dárcům, kteří přispěli v rámci Beneﬁčního koncertu na dovybavení tohoto oddělení. V Domově pro osoby se
zdravotním pos žením „Slunečnice“ jsme se rozhodli, že se zaměříme spíše na starší klienty předseniorského věku
a změnili jsme minimální věkovou hranici pro přije na 40 let
V rámci služby Domov se zvláštním režimem jsme opět obhájili Cer ﬁkát Vážka, udělovaný Českou
alzheimerovskou společnos . To znamená, ž e jsme prošli důkladným auditem nejrůznějších oblas péče a
prokázali kvalitu poskytovaných služeb. Poděkování patří všem zaměstnancům oddělení Vážka 1 a Vážka 2.
Rok 2015 byl v oblas péče o klienty s demencí důležitý ještě v jednom směru. Inspirovali jsme se novým
konceptem péče s názvem Smyslová ak vizace, který z Rakouska přivezla ředitelka Domova seniorů Mistra
Křišťana v Pracha cích Ing.Hana Vojtová. Jedná se o celostní přístup k péči o seniory, zejména velmi staré nebo
pos žené demencí, kdy nejen ak vizace, ale především podpora a celodenní péče vychází ze z achovaných zdrojů
člověka se zaměřením na všechny jeho smysly. V loňském roce bylo díky ﬁnanční podpoře Nadace Olgy Havlové
proškoleno 12 zaměstnanců - ak vizačních prak kantů Jednotlivé prvky konceptu postupně zavádíme do denní
praxe.
Chci na tomto místě poděkovat Vám všem, kteří naši práci jakkoli podporujete. Vám, kteří nezištně darujete
peníze na nákup potřebných věcí, ale také Vám, kteří darujete svůj volný čas a pomáháte nám jako dobrovolníci.
V neposlední řadě děkuji členům Dozorčí rady střediska, jež na nás laskavě dohlíží a s nimiž se můžeme podělit o
naše rados i staros .
Bc. Michaela Grmelová,
ředitelka střediska

100%
80%
60%
40%
20%
0%

4. stupeň
3. stupeň
2.stupeň
Domov pro
Domov pro
osoby se
seniory
zdrav.
pos žením

1.stupeň
Domov se
zvláštním
režimem

bez příspěvku

počet klientů v jednotlivých
službách podle příspěvku na
péči

3

Zpráva o činnosti střediska v Myslibořicích

Diakonie

Českobratrské církve evangelické

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 roku 1991 zde může Diakonie
opět nabízet své služby. V roce 2001 byl Diakonii též částečně navrácen komunisty zabavený majetek.
V současné době může služby střediska v Myslibořicích využívat 151 klientů. Největší skupinu tvoří senioři, menší
osoby se zdravotním pos žením. Poskytujeme také speciální péči osobám nemocný m 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.
Poskytujeme také terénní a ambulantní pečovatelskou službu, 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 jej ich
života. Umožňujeme klientům i přes jejich zdravotní omezení možnost volby v některých situacích (výběr
oblečení, stravy, různých denních ak vit). Ošetřující personál pracuje podle odborných metod a technik sociální
práce. Pomáhá klientům při nástupu do Domova dobře se přizpůsobit novému prostředí. 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 nabízíme různé zájmové ak vity. O klienty
pečujeme důstojně i v posledních chvílích života.
Klien jsou ubytováni převážně v jedno a dvoulůžkovýchpokojích.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.
Od ledna 2015 došlo k větší organizační změně. Zrušili jsme ošetřovatelský a pečovatelský úsek a vedení jsme
uzpůsobili jednotlivým poskytovaným službám. Protože je budova zámku rozlehlá, pojmenovali jsme jednotlivá
oddělení pro lepší orientaci klientů i návštěvníků. Vedoucí pečovatelky pracují na odděleních ve všední dny
v ranních službách, čímž se zlepšila komunikace při předávání služeb a zvýšil přehled o jednotlivých klientech.
Od května 2015 jsme navýšili kapacitu Domova pro seniory. Po dařilo se nám dokončit úpravu půdní vestavby,
kde máme nově k dispozici 8 moderních dvoulůžkových pokojů s hygienickým zázemím.
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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: 101 klientů
Personál v přímé péči: 29 osob
Od května 2015 jsme opět navýšili kapacitu, kterou můžeme nabídnout potřebným seniorům. Podařilo se ná m
dokončit významný projekt - Půdní vestavbu. Nově máme k dispozici 8 dvoulůžkových pokojů s moderním
vybavením a hygienickým zázemím.
Prioritou této služby je zajis t seniorům 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.

na procházce v parku
Každá změna je v seniorském věku ob žná. Snažíme se pomoci 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. Společně sestavují plán péče, který zohledňuje
přání a zvyklos nového klienta. Pomáháme klientům získávat informace o dění v Domově i širším okolí,
nabízíme jim zapojení do různých ak vizačních činnos . Pro klienty připravujeme každý měsíc štěný Zpravodaj
s aktualitami. 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. Návštěvám klientů se snažíme
nabídnout příjemné prostředí k posezení se svými blízkými ve všech společných prostorách zámku a také
nabízíme možnost procházky v barokním parku. Cílem vycházky se může stát krmení kachen a ryb, pohlazení
oveček, prohlídka koní v ohradě nebo v horkých letních dnech posezení ve s nu u studánky s pitnou vodou.
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 50let a vlivem nemoci již
nejsou schopni se sami o sebe postarat.
Kapacita služby: 33 klientů
Personál v přímé péči: 17 osob
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.

„Umíte si představit, že již nikdy v dlaních nepocí te sníh? Že
nebudete držet v ruce žlutou růži? Umíte si představit, že
Vám nebude na slunci horko a Vaše tváře nezčervenají
mrazem? Že už nebudete moci vzpomínat? Jakými
smyslovými podněty orientujeme člověka s demencí? Dáváte
mu jahody v zimě? Chcete, aby měl v lednu červen, když vidí
venku sníh, nebo se jej budete snažit přirozeně orientovat?
Přemýšlejte o těchto souvislostech…“
Bc. Hana Vojtová, cer ﬁkovaná lektorka Smyslovéak vizace pro ČR
V roce 2015 prošlo 12 zaměstnanců kurzem Smyslové ak vizace. Kurz je prvním krokem k pečování o naše
klienty pomocí konceptu, který vytvořila rakouská pedagožka LoreWehner. Lektorky pracovaly se skupinou po
dobu 3 měsíců, po každém setkání měly účastnice zadány úkoly, které si měly vypracovat a připravit pro další
pokračování. Koncept je vhodný zejména pro osoby velmi staré a ty, které trpí nějakým typem demence.
V budoucnu chceme podle Smyslové ak vizace pečovat o všechny našeklienty. Nyní máme tuto péči zavedenu
na jedné Vážce a několikrát týdně probíhá skupinová Smyslová ak vizace pod vedením některé z prak kantek.
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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 40 let, kteří se neobejdou bez
každodenní podpory a péče druhé osoby.
Kapacita služby: 14 klientů
Personál v přímé péči: 5 osob
V průběhu roku jsme upravili pro tuto službu cílovou skupinu. Zvýšili jsme věk přijímaných klientů na 40 let.
Úprava vzešla z dlouhodobého zhoršování se zdravotního stavu příchozích klientů a vyššího věku zájemců o
službu. Jako dříve je služba určená pro osoby s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným
pos žením, které potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní
domácnos . Prioritou této služby je zajištění důstojného životního prostředí, které respektuje individualitu
každého člověka. Podporujeme vzájemné vztahy mezi klienty i lidmi z okolí, podporujeme kontakt s rodinou a
přáteli, navazování nových vztahů

Spolu s instruktorkami péče si klienti vypracovali individuální denní harmonogram, podle kterého se zapojují do
péče o svou domácnost, přípravu jídla, praní drobného prádla a podobně. Někteří chodí samostatně nakupovat
potraviny, roznášejí poštu, pomáhají v kuchyni nebo v zahradě. Získávají a prohlubují si m běžné pracovní
návyky. Snažíme se 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.

Také v letošním roce se klien zapojovali do společenského života v Myslibořicích i okolí. Navš vili divadlo,
zúčastnili se turnaje v kuželkách, společenského plesu pro zdravotně pos žené a dalších akcí. Tři klien prožili
letní dovolenou v Albánii, někteří byli na dovolené opět na Lipně.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Komu je služba určena
Tato služba je určena seniorům nebo osobám s demencí, starším 50 let. Cílem služby je zajis t osobám, které o
tyto lidi pečují v domácím prostředí, čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitos .
Kapacita služby: 4 lůžka
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.

Zvládneme zpracovat jablka z naší zahrady

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 vždy sami poradit s péčí o sebe a svou domácnost. V sídle naší organizace
poskytujeme tuto službu ambulantní formou.
Pro každého člověka je nejlepší bydlení doma, v prostředí, které má rád, a v němž ožívají jeho vzpomínky. Jeho
život je i přes zdravotní po že kvalitnější a fyzická ani psychická kondice se u něj výraz ně nezhoršuje. 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. Při zhoršení zdravotního stavu
nabízíme těmto klientům přednostně přechod do některé pobytové služby.
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DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY , ČINNOSTI, AKTIVITY
SOCIÁLNÍ PRÁCE
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 praxestandardy kvality. Součás jejich práce je také vedení předepsané administra vy . Vedou také
evidenci žadatelů o naše služby. Jen v minulém roce zaregistrovaly celkem 174 nových žádos o přije do našeho
Domova, což svědčí o tom, že naše služby jsou velmi vyhledávané.
Spolupracujeme se školami v okolí nejen při realizaci různých volnočasových ak vit. Studentky SOŠ
v Moravských Budějovicích absolvují v naší organizaci potřebnou praxi. Seznamují se tak již během studia se
speciﬁky práce v sociálních službách, učí se komunikovat a správně jednat s klienty a získávají cenné zkušenos
pro svou budoucí práci. Věříme, že někteří z nich budou mít po ukončení studia zájem o práci v naší organizaci.
Sociální pracovnice takézajišťujídodržování 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 a seznamují jej se všemi interními pravidly.
Spolupracují při sestavení individuálních plánů. Pomáhají při vyřizování osobních i úředních záležitos , zajišťují
sociální a právní pomoc ve spolupráci s dalšími ins tucemi.

Hrajeme stolní hry
ZDRAVOTNÍ PÉČE
Odbornou zdravotní péči poskytuje tým 10 registrovaných zdravotních sester v nepřetržitém provozu. Dvě
registrované sestry z tohoto týmu provádějí ošetřovatelskou rehabilitaci. Pracují samostatně a vždy se musí
umět správně rozhodnout při řešení akutní změny zdravotního stavu klienta. Do našeho zařízení dochází 2x týdně
prak cký lékař, 1 x měsíčně kožní lékař a 1 x měsíčně psychiatr a nově podle potřeby zubní lékař, což je důležité
pro naše imobilní klienty. 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 8283 injekcí, včetně inzulinu. Sestry rovněž
provedly 402 odběrů krve a 4951 převazů. Tato čísla jsou každým rokem vyšší, v závislos na vyšším věku
našich klientů a větší potřebě zdravotní péče. V roce 2015 přibylo k ošetřování dalších 16 klientů z nového
oddělení Na Výsluní. Hospitalizaci muselo podstoupit 73 osob, z toho 5 z důvodu pádu, ostatní pro zhoršení
zdravotního stavu. Vyšetření ve specializovaných ambulancích bylo provedeno u 407 klientů. Zajišťujeme také
obstarání a dovoz léků předepsaných lékařem i léků volně prodejných.
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AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
Každý všední den dopoledne se mohou klien podle zájmu účastnit ak vizačních činnos . Většinou se jedná o
ruční práce, které zlepšují jemnou motoriku, práce s keramickou hlínou, zpracování ovoce nebo pletení košíků
z papíru a pedigu, ši polštářků. V poslední době jsou u klientů velmi oblíbené an stresové omalovánky. Od roku
2015 zavádíme do péče prvky Smyslové ak vizace. Tato metoda je prospěšná především osobám s různým
typem demence nebo lidem ve vysokém věku. Pracuje s dosud zachovanými schopnostmi klientů. Umožňuje
pomocí smyslových vjemů oživovat vzpomínky a nahrazovat funkce mozku, poškozené demencí.
Kromě těchto ak vit pořádáme během roku besedy se zajímavými lidmi,koncerty různých žánrů, turnaje ve
společenských hrách, dětská vystoupení, výlety do přírody, návštěvy zajímavých míst nebo návštěvy divadla
podle přání klientů.
KNIHOVNA
je pro zájemce otevřená jednou týdně, na několika místech v budově jsou knihy volně k dispozici.
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.

na výletě
KADEŘNICTVÍ A PEDIKURU mohou klien využívat každý týden. K těmto účelům jsme opravili a vybavili
novou místnost v prvním patře.
UBYTOVÁNÍ nabízíme v hos nských pokojích v zámeckém podkroví. Pro návštěvy klientů tuto službu
poskytujeme za zvýhodněnou cenu
DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PÉČE je důležitou součás života našich klientů. Pravidelně od pondělí do pátku se v
kapli konají biblické hodiny, v neděli evangelická bohoslužba a ve čtvrtek 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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EKONOMICKÝ ÚSEK
Personální zajištění: 7 osob
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, která byla v roce 2015 poprvé vyplácená
prostřednictvím 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. Tentokrát
jsme díky štědrým dárcům mohli doﬁnancovat opravu kotelny a dovybavit potřebnými pomůckami a ná bytkem
nově vybudované oddělení v podkroví. Největší část výdajů tvoří osobní náklady, výdaje na opravy a energie.
Úsek fundraisingu se také podílí na přípravě a distribu ci propagačních 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 středis ku informuje veřejnost i
pomocí skových zpráv, webových stránek a interního Občasníku. Zajišťuje různé kulturní a společenské akce
pro klienty, zaměstnance i veřejnost.

Beneﬁční koncert „Odpoledne s dechovkou“

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
Bez technického zázemí by naše organizace rozhodně fungovat nemohla. O žaludky našich klientů i zaměstnanců
se stará tým 8 kuchařek a kuchařů, dietní sestra a vedoucí kuchyně. Kromě celodenní stravy pro klienty a obědů pro
zaměstnance připravují také pohoštění pro různé reprezenta vní akce a oslavy.
Úklid budovy i pokojů klientů zajišťuje 8 uklízeček, údržbu 3 zaměstnanci.
V prádelně se o čistotu ložního i osobního prádla starají 2 pradleny a švadlena, pravidelně sem dochází pomáhat
jedna dobrovolnice.
Rozlehlé prostory v okolí budovy a park udržují 2 zaměstnanci. Vydatně při těchto pracích také pomáhají ﬁremní
a individuální dobrovolníci, v létě o prázdninách brigádníci z řad studentů.
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EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015 V TISÍCÍCH KČ

Náklady
501,3,8

Spotřeba materiálu

5 346

502

Spotřeba energie

2 052

507

Pořízení DDHM

1 377

511

Opravy a udržování

2 031

51x

Služby

52x

Osobní náklady

53x

Daně a poplatky

54x

Pojistné a jiné náklady

551

Odpisy dlouh.hmotného majetku

581,582

Poskytnuté příspěvky

2 971
27 716
20
128
2 924
492

Náklady celkem :

45 057

materiál

30000

energie
DDHM

25000

opravy
služby

20000

osobní náklady
15000

daně
pojistné

10000

odpisy
příspěvky

5000
0
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60x
60x
62x
682
68
61,4,5
69x
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Příjmy z prodeje služeb a výrobků
Příjmy od klientů a zdravotních 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 Kraj Vysočina - dobrovolnictví
z toho dotace z měst a obcí
z toho ROP Jihovýchod
z toho dotace na projekt GRUNDTVIG
Výnosy celkem:

97
31 420
243
367
58
1 623
12 180
9 994
1 684
211
208
45
45
45 988

Výsledek hospodaření před zdaněním (zisk):

931 Kč

35000
30000

příjmy od klientů
provozní dotace

25000

ostatní příjmy

20000

ak vace služeb a materiálu
15000

nadační příspěvky
prodej služeb

10000

dary, sbírky

5000
0
celkové výnosy

MPSV provoz

10000

Kraj Vysočina provoz

8000

Grundtwig
ROP Jihovýchod
města a obce
Kraj Vysočina dobrovolnictví
Kraj Vysočina provoz
MPSV provoz

6000
4000
2000
0

Kraj Vysočina dobrovolnictví
města a obce
ROP Jihovýchod
Grundtwig

dotace v s.
Kč

13

Zpráva o činnosti střediska v Myslibořicích

14

Diakonie

Českobratrské církve evangelické

Zpráva o činnosti střediska v Myslibořicích

Diakonie

Českobratrské církve evangelické

NAŠI DÁRCI
Alfa in a.s., Alimpex s.r.o., Altreva spol. s.r.o., MUDr. Eliška Ambrožová, AutoGas Barták s.r.o., Fran šek Baroch, Miloslav
Blažek, Ester Čašková, Česká lékárna a.s., Diakonie ČCE Praha, DPV Myslibořice, FS ČCE Brno I, FS ČCE v Horních
Vilémovicích, FS ČCE v Třebíči, Dobromila Fialková, MUDr. Fran šek Filipský, Filko – Zdeněk Filipský, Ing. Ivo Fišer, Ferrum
s.r.o., Mgr. Tomáš Garš k, , GA Holding s.r.o., Ing. Jiří Chmelka, Bc. Michaela Grmelová, Jana a Lubomír Haškovi, Hartmann
– Rico a.s., Ilona Havelková, Hotel Opera Jaroměřice nad R okytnou, Lenka Horáková, Isolit Bravo s.r.o., Jemča Jemnice,
Vlas mil Janáček, Jarmila Janáčková, Dagmar Janoušková, Václav Kameník, Kardia JH, Ing. Karel Katovský, Aleš Karásek, Jiří
Knesl, Luboš Konvalina, Kraj Vysočina, , manželé Kratochvílovi, Josef Korbler, Křesťanská služba při ČCE, Pavel Kovařík,
MUDr. Jan Kousalík, MUDr. Jana Langášková, Lékárna Vltavínská s.r.o., Lesy ČR, Iva Malá, Medsen, Město Hrotovice,
Město Jaroměřice nad Rokytnou, Městys Dalešice, Městys Mráko n, Městys Okříšky, Mlék árna Polná s.r.o., Miko
Kratochvílová Moravské Budějovice, Módní oděvy Jemnice, Hana a Jiří Müllerovi, Jana Najbrtová, Nadace Agrofert,
Nadace ČEZ, Nadace Divoké husy, Nadační fond Veselý senior, Nadace Charty 77, Nadace OF, Katarína Nechvátalová,
Zlatuše Nechvátalová, Ing. Jana Nedbalová, Németh s.r.o., Obec Blatnice, Obec Dukovany, Obec Hartvíkovice, Obec Klučov,
Obec Mar nkov, Obec Myslibořice, Obec Rouchovany, Obec Slavě ce, Obec Smrk, Fran šek Olša, Op k Frič s.r.o., Věra
Palasová, Vladimír Palas, Pletex s.r.o, Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Pohanka, Ing. Josef Pohanka, Eva Popelková,
Tomáš Potoček, Ivona Prášková, Fran šek Prvý, Shirio s.r.o., Starobrno a.s., Dana Simonidesová, Jiřina Sladká, Milan Sláma ,
Ing. Vlasta Slámová, Sporthotel Hrotovice, Stavby střech Jaroslav Jirák, SodexoPass, Svazek obcí „Skládka TKO“, Marta
Smolíková, Jan Sobotka, Pavla Suchánková, Hana Svobodová, C bor Škorpík, Petr Šimon, Mgr. Miloš Šťastný, Libuše
Špačková, Jarmila Švaříčková, Jaroslav Teplý, Tipafrost Třebíč, Fran šek Tichý, Olga Tlustošová, MUDr. Jaroslav Tomášek,
Ing. Jiřina Trnková, Truhlářství Vojtěch Javůrek, Truhlářství Truko, Jan Trusina, Fran šek Vala, Pavel Valíček, Vesas s.r.o. ,
Vodárenská a.s., Jitka Vršecká, VDV Olgy Havlové, Jiří Vod ínský, Včelařská ﬁrma Kamil Kur n, Alena Viková, WSPK AG,
Mrazírny Zims, Zemko s.r.o. a další, kteří si nepřáli být jmenováni.

Kromě realizace projektů, podpořených z různých dotačních programů, se nám v roce 2015 podařilo získat
ﬁnanční a věcné dary ve výši 688 181 Kč. Z nich jsme mohli doﬁnancovat některé projekty a zakoupit nezbytné
pomůcky pro naše klienty, na které bychom jinak neměli ﬁnance. Za podporu dárců jsme velmi vděční.
Vážíme si toho, že se řady našich příznivců každoročně rozrůstají.
LOGA VÝZNAMNÝCH DÁRCŮ A NADACÍ:
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DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolníci působí v naší organizaci již od roku 2003. Od té doby se jich u nás vystřídalo několik desítek.
Pomáhají klientům při různých ak vitách, často je najdeme v kuchyni nebo při údržbě parku nebo okolí zámku.
Někteří dobrovolníci u nás působí už několik let, jiní přichází jen v časově omezenou dobu. Máme radost
z každého nového dobrovolníka, který obětuje něco ze svého volného času a umu pro druhé.
V roce 2015 k nám docházelo celkem 17 dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 3341 hodin. V tomto objemu
jsou započítány i hodiny, které u nás odpracovali během dvou dnů ﬁremní dobrovolníci z ČEZu. Uklízeli v parku a
štěpkovali větve po zimní kalamitě, sekali trávu, čis li lagunu, pomáhali uklízet okolí budovy před blížícím se
beneﬁčním koncertem a také umyli velkou část oken v přízemí budovy. V letních měsících nás těšila svou
přítomnos německá dobrovolnice Almut Klose, která se věnovala především klientům. Povídala si s nimi,
pomáhala při dopoledních ak vizačních činnostech a hodně času s nimi trávila venku při procházkách. Týden
dovolené u nás strávil pan Petr Šimon, který pomáhal v parku, hospodářství a našel si čas i na drobné údržbářské
práce. Další volný čas věnoval povídání s klienty a doprovodu při procházkách.
Poděkování za mnoho hodin, strávených v našem středisku, patří i všem dlouholetým dobrovolníkům. Patří mezi
ně paní Miková, Kulhánková, Lapešová, Janoušková, Bělíčková, Najbrtová, Králová, pánové Horký, Trusina,
Kulhánek a Mi ska.

Doufáme, že i v letech následujících budou naši dobrovolníci vnášet otevřený a neformální přístup do života
klientů i práce zaměstnanců. Jsme jim za jejich práci, kterou dělají bez nároku na odměnu, velmi vděčni.
Pokud byste k nim chtěli patřit, velice rádi Vás v Myslibořicích uvítáme.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT BRIDGE
V letech 2013 – 2015 jsme se spolu s našimi zaměstnanci zapojili do mezinárodního projektu Bridge,
realizovaného v rámci programu Grundtvig. Tento program má za cíl zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob,
zapojených do vzdělávání dospělých v celé Evropě, poskytnout alterna vní příležitos vzdělávání starším
osobám a osobám bez kvaliﬁkace a také podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých.
Programu se mohou účastnit neziskové organizace, nevládní organizace, výzkumná ce ntra a subjekty zabývající
se otázkami vzdělávání dospělých, školská zařízení a podobně.
Projekty partnerství spočívají ve spolupráci ins tucí a organizací působících v oblas vzdělávání dospělých z
různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušenos v oblas
společného zájmu. V rámci realizovaných projektů bývají podpořeny hlavně výměny zaměstnanců a dospělých
účastníků zapojených do projektových ak vit, výměny zkušenos a dobré praxe, práce v terénu, tvorba a
distribuce informačních materiálů souvisejících s realizovaným projektem a také šíření zkušenos a výsledků
projektu.

V našem projektu Bridge bylo kromě Diakonie ČCE –
střediska v Myslibořicích zapojeno dalších pět
neziskových organizací z Portugalska, Polska,
Španělska, Itálie a Francie. V těchto zemích
probíhala jednotlivá setkání účastníků projektu. Byla
většinou čtyřdenní a zástupci jednotlivých
organizací se společně setkávali v místech, kde daná
organizace působí. Program jednotlivých setkání byl
rozmanitý. Hos telské organizace si připravily
vzdělávací semináře na různá témata, proběhla
mul kulturní setkání a také společné akce a výlety
do okolí místa setkání.

Závěrečné setkání proběhlo v
Myslibořicích v dubnu 2015. Během
této čtyřdenní akce jsme více než
dvacet účastníků projektu seznámili
s činnos
našeho střediska a
s našimi ak vitami. Připravili jsme
vzdělávací workshopy a ukázky
práce s klienty. Účastníci si mohli
prohlédnout zámek v Jaroměřicích
nad Rokytnou, zatančit si spolu
s folklórním souborem Okřešáneka
ochutnat regionální speciality.
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SMYSLOVÁ AKTIVIZACE
Naši klien potřebují bezpečné a domov připomínající prostředí, laskavé porozumění, vstřícnost. Projekt
Smyslové ak vizace podle LoreVehner je dalším krůčkem, jak se jim v jejich stáří a nemoci přiblížit a umožnit jim
prožít plnohodnotný podzim života. Kromě péče o tělo je velmi důležitá také péče o duši a smysly seniorů.
Metoda Smyslové ak vizace učí personál novému přístupu ke klientům a působí velmi blahodárně zvláště na
osoby s demencí.V roce 2015 absolvovala kurz Smyslové ak vizace skupina pečovatelek spolu se sociální
pracovnicí, vedoucí služby a ředitelkou organizace. Kurz Smyslové ak vizace sestává ze 3 dvoudenních modulů,
mezi nimiž je vždy měsíc pauza pro zavedení nových poznatků do praxe a vypracování „domácích úkolů “.
Velmi nám pomohl Výbor Dobré Vůle Olgy Havlové, který nám na realizaci kurzu poskytl příspěvek 70 000 Kč.
Bez této podpory bychom museli kurz odložit na pozdější dobu.

Průměrný věk klientů přesahuje 80 let. Z toho vyplývá
potřeba individuálního přístupu v péči o ně. Používáme
prvky Bazální s mulace, reminiscenci a různé formy
ak vizace. Smyslová ak vizace využívá vjemy, které si
člověk s demencí umí dát do souvislos s dřívějšími
zážitky a zkušenostmi. Pomáhá člověka znovu
orientovat v čase i prostoru, umožňuje mu znovu
prožívat příjemné zážitky. Díky tomu je spokojený a lépe
zvládá ob že, spojené s vysokým věkem a různými
zdravotními po žemi.

Většina našich klientů pochází z vesnice a téma práce na zahradě, kvě ny, počasí, úroda, je pro ně dobře
známé.Velmi vítaná je i možnost pobytu venku. Naše zahrada s parkem je krásná v každém ročním období. Je
poměrně rozlehlá, máme i velkou vodní nádrž s rybami a vodním ptactvem. Pro velkou část klientů je však mimo
hlavní dlážděné a asfaltové plochy složitě dostupná. Přilehlou část zahrady tedy chceme upravit právě pro
setkávání skupin Smyslové ak vizace i pro využi návštěvníky našich obyvatel. Využijeme stávající rostliny a
dřeviny a umožníme špatně pohyblivým klientům, aby si ve vysokých záhonech pěstovali vlastní bylinky a
kvě ny. V prostoru chceme vybudovat ohniště, doplnit jej vhodnými lavicemi a stoly, malým vodním prvkem a
houpačkou. Důležitá bude především bezbariérovost prostoru, jeho bezpečnost a dostupnost záhonů i pro
klienty na vozíku.
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ZAMĚSTNANCI
K poslednímu dni loňského roku dosáhl evidenční počet našich zaměstnanců 105 osob, z toho 6 mužů. Tři
pracovnice jsouna rodičovské dovolené. Do důchodu odešla 1 pracovnice a 10 osob ukončilo pracovní poměr.
V průběhu roku jsme přijali i 24 nových zaměstnanců. Evidovali jsme 25 případů pracovní neschopnosti, z toho 2
pracovní úrazy, při nichž bylo zameškáno 2021 kalendářních dnů, což je přibližně o 200 dní méně, než v roce
2014. 44 osoby pracovaly v rámci dohody o provedení práce, zejména o letních prázdninách.
Paní Marie Hanáková odešla do důchodu z pozicekuchařky. Klien i zaměstnanci si ji budou pamatovat
jakomilou paní, která byla vždy ochotná vyhovět jejich potřebám. Její kuchařské umění jsme si mohli užívat od
roku 2011. Z pozice pečovatelky odešly paní Jana Urbánkováa Blanka Dobešová, z pozice zdravotní sestry Jana
Makešová, Renáta Vaculíková, Zuzana Kratochvílová, Michaela Průcho vá a Helena Dolanská. Z provozního
zázemí odešli paní Marta Bartoňová, Pavlína Fňukalová a pan Jaromír Konečný.
Všem výše jmenovaným děkujeme za práci, kterou ve středisku Diakonie vykonali a přejeme jim do dalšího
života vše dobré.
V intervalu dvou let připravujeme společné setkání s bývalými zaměstnanci. Tentokrát se uskutečnilo v polovině
září a pozvánku na ně neodmítlo více než třicet z nich. Nedostavili se hlavně , kterým to již jejich zdravotní stav
nedovolil.
Setkání začalo v dopoledních hodinách, zahájila je ředitelka střediska Michaela
Grmelová. Pomocípřipravené prezentace seznámila přítomné s novými
událostmi za poslední dva roky. Mezi nejpodstatnější patřilovybudování nového
moderního bydlení pro 16 seniorů – půdní vestavby a rekonstrukce kotelny.
Bývalé zaměstnance také seznámila s ak vitami, které během roku
připravujeme pro klienty. Následovala nezbytná prohlídka domova, zejména
nových a zrekonstruovaných prostor. Většina přítomných neskrývala údiv nad
m, kolik změn k lepšímu v poslední době ve středisku proběhlo. Často
zmiňovali nesrovnatelné pracovní podmínky ve své době a dnes a vysoký
komfort současné péče o klienty.
Po obědě zbyl ještě čas i na dobrou kávu se zákuskem a nezbytné popovídání.
Všechny také určitě p otěšil malý dárek od našich klientů.
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Ke dni 31. 12. 2015u nás pracovali:
Ambrosková Marta, Bartošová Dita, Bělovská Bohumila, Binderová Milena, Bla žková Lucie, Cahová Mar na, Čábel Jiří,
Čajkovská Hana, Čapounová Marie, Denemarková Jitka, Divišová Radana, Dlouhá Jana, Dočekalová Alena, Doležalová Dana,
Doležalová Jana, Doležalová Naděžda, Dvořáková Erika, Dvořáková Mar na, Fialková Dobromila, Fialová Marie, Fialov á
Milada, Foltýnová Jiřina, Grmelová Michaela, Grygerková Hana, Hašková Libuše, Havelková Ilona, Havlátová Petra,
Hlaváčková Jana, Horáková Lenka, Horáková Věra, Chládková Anna, Chvátalová Eva, Jakubová Božena, Jakub ová Mar na,
Jakubová Petra, Janoušková Zuzana, Ježková Božena, Jonášová Dagmar, Kleppová Tereza, Kopečková Marie, Kořínková Jana,
Kračmarová Radka, Křížová Pavlína, Kselíková Jitka, Kubartová Jana, Kuderová Alena, Kukačková Eva, Macháčková Irena,
Machátová Svatava, Malá Iva, Matějková Radmila, Matoušková Soňa, Miková Jana, Miková Radka, Mrkvičková Jiřina,
Neumanová Blanka, Nováčková Monika, Novák Fran šek, Nováková Jana, Novotná Petra, Otoupalová Lenka, Palatková
Hana, Pavelková Dagmar, Pekár ková Eva, Pelánová Ilona, Petřeková Iveta, Pokorná Jaroslava, Popelková Eva, Pospíšilová
Hana, Procházka Marek, Procházková Zdeňka, Přepechalová Jana, Pudilová Hana, Puklická Jitka, Rousková Jana,
Rozmahelová Věra, Růžičková Vladimíra, Sakánková Jana, Saláková Dagmar, Saláková Jana, Starý Ladislav, Stejskal Karel,
Stejskalová Bohumila, Stejskalová Libuše, Strohmerová Andrea, Svobodová Dáša, Svobodová Eva, Svobodová Hana, Syrová
Jiřina, Šatná Sabina, Šiborová Jana, Šidlová Hana, Šimková Olga, Štouračová Alena, Troj anová Ivana, Vejtasová Jana,
Vejvodová Jana, Veselá Jaroslava, Veselská Blanka , Vítámvásová Dana, Vodičková Eva, Vr záčková Irena, Vrzáčková Ivana,
Zelinková Lenka.

Všichni zaměstnanci se vzdělávají s ohledem na svou pracovní pozici. Pečovatelky a sociální pracovnice se
vzdělávají podle Zákona o sociálních službách. 14 odborných kurzů jsme realizovali přímo v naší organizaci,
individuálně se zaměstnanci účastnili vzdělávání v různých ins tucích. Všem zaměstnancům nabízíme možnost
2x ročně se zúčastnit externí supervize. Několik zaměstnanců absolvovalo odborné stáže u jiných poskytovatelů
sociálních služeb.
Zaměstnancům jsme v roce 2015 nabídli tyto beneﬁty:
zájezd na muzikál do Horáckého divadla v Jihlavě
slavnostní vánoční posezení v letní jídelně
možnost sjednání penzijního spoření s příspěvkem zaměstnavatele a zvýšení tohoto příspěvku
týden dovolené navíc
příspěvek na stravu, odebranou v Domově
možnost vzdělávání se v rámci pracovní doby
ﬁnanční příspěvek při životním jubileu
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2015
LEDEN
přišly za námi dě ze ZŠ s pásmem písniček
proběhl další ročník turnaje v Člověče, nezlob se
v rámci programu ﬁrmy Sodexo - Plníme přání seniorům - jsme získali 20 000 Kč na „Myslibořickou olympiádu“
ÚNOR
7. února jsme pro naše klienty i všechny příznivce uspořádali tradiční Zámecký ple s. Hrála skupina Credit,
vystoupili členové taneční skupiny Elvis z Jihlavy a všichni jsme se dobře bavili. Z výtěžku plesu jsme zakoupili
pomůcky pro ak vizační činnos .
Skupina klientů shlédla představení Maryša v Jihlavském Horáckém divadle.
16. února jsme si dobře zatančili spolu s dětmi ze ZŠ na maškarním karnevalu.
Proběhla oprava hygienického zázemí na Vážce I a na oddělení U Kaple. Klien mají nyní k dispozici bezbariérová
WC a novou koupelnu. Na Vážce jsme rovněž opravili podlahu v několika místnostech
BŘEZEN
Z Nadace ČEZ jsme získali 20 000 Kč na ručníky a přikrývky pro klienty.
Výbor dobré vůle Olgy Havlové nás podpořil částkou 70 000 Kč v rámci programu Senior. Díky této podpoře
absolvovalo 12 zaměstnanců šes denní kurz Smyslové ak vizace, který byl prvním krokem pro zavádění této
metody v našem Domově.
Naši příznivci pro nás hlasovali v anketě Kraje Vysočina, kde jsme se ucházeli o Zlatou jeřabinu za dokončenu
opravu zámecké střechy a krovu.
Dě ze ZŠ přišly za našimi klienty vyrábět velikonoční dekorace.
Proběhla tradiční předvelikonoční prodejní výstava výrobků našich klientů.
Členové FS ČCE v Třebíči nás přijeli potěšit velikonočním prozpěvováním
DUBEN
Nadace Divoké husy nám potvrdila podporu pro náš beneﬁční koncert, zdvojnásobí jeho výtěžek .
Proběhlo dotační řízení v okolních obcích. Z Jaroměřic nad Rokytnou jsme získali 20 000 Kč na matrace a
přikrývky, z Dukovan 20 000 Kč na inkon nenční podložky, z Hrotovic 10 000 Kč a z Blatnice 4 000 Kč na
doﬁnancování půdní vestavby. Z Obce Myslibořice jsme získali příspěvek 35 397 Kč na výměnu oken v budově.
Za klienty přišly dě ze ZŠ na besedu o T. G. Masarykovi.
Založili jsme dva růžové záhony před zámkem.
Uspořádali jsme závěrečné setkání pro účastníky mezinárodního projektu Bridge.
V rámci Hudebních slavnos se v kulturním domě v Myslibořicích konal koncert Nadi Urbánkové se skupinou
Bokomara. Výtěžek koncertu ve výši 10 465 Kč, byl věnován naší organizaci.
30. dubna jsme slavnostně otevřeli nově vybudované prostory pro 16 klientů. Slavnos se zúčastnili zástupci
státní správy, ROP Jihovýchod, partnerského sboru ČCE, vedení Diakonie a další příznivci. Prostory byly
zájemcům otevřené po celý den, podívat se přišlo mnoho příbuzných našich klientů, bývalých i současných
zaměstnanců, obyvatel Myslibořic a dalších. 1. května se do půdní vestavby již stěhovali klien .
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KVĚTEN
Za maminkami a babičkami přijel pěvecký sbor Jordán z Mar nkova a lukovský sbor s pásmem písniček ke Dni
matek
15. května jsme v rámci Mezinárodního dobrovolnického dne přivítali pět dobrovolníků z ČEZu , kteří nám
pomáhali s úklidem parku
V Třebíči jsme prezentovali naši organizaci na veletrhu sociálních služeb „Srdce na dlani“.
Začala rozsáhlá rekonstrukce Vážky II, jejímž výsledkem by měl být opravený moderní a bezpečný prostor pro 21
klientů
Proběhly dva dobrovolnické dny. Zaměstnanci ČEZu pomohli s úklidem před blížícím se beneﬁčním koncertem a
s údržbou parku.
Dě ze ZŠ v Myslibořicích přišly za seniory do keramické dílny. Výsledkem jejich tvoření byly krásné misky.
V rámci Noci kostelů jsme prezentovali práci Diakonie v prostorách sboru ČCE v Třebíči.
Získali jsme Zlatou jeřabinu za dokončenou opravu střechy a krovu. Dar 30 000 Kč jsme obdrželi od zástupců
Kraje Vysočina v rámci slavnostního vyhlášení na zámku ve Valči. Použili jsme jej na opravu podlahy v pokojích.
V rámci interního grantového řízení jsme obdrželi 15000 Kč na výrobu dvou vysokých záhonů pro zahradničení
klientů.

s dětmi v keramické dílně

ČERVEN

oslava narozenin

Pro naše klienty a všechny příznivce dechovky jsme uspořádali již VII. Beneﬁční koncert, kterého se v zámecké
zahradě zúčastnilo asi 200 posluchačů. Akce je tradičně doplněna vystoupením dě za ZŠ a prodejem výrobků
klientů, pro hosty připravily naše kuchařky výborný raut. Výtěže k koncertu 60 000 Kč zdvojnásobila Nadace
Divoké husy. Použili jsme jej na dovybavení nově otevřeného oddělení Na Výsluní.
Den kazatelské stanice proběhl v milé a klidné atmosféře, doprovázený programem zejména pro dě .
Několik našich klientů spolu s dětmi ze ZŠ navš vilo včelí farmu manželů Kur nových v Račicích.
Lesy České republiky podpořily rekonstrukci Vážky II příspěvkem 50 000 Kč na instalaci nočního osvětlení
v pokojích klientů.
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ČERVENEC
Pro celoroční práci dobrovolníků v naší organizaci jsme získali od Kraje Vysočina 210 000 Kč.
Prázdniny strávila s našimi klienty usměvavá dobrovolnice Almud Klose z Německa, svou dobrovolnickou práci u
nás započala paní Marie Králová z Třebíče.
Za klienty přijela besedovat o včelách a včelaření paní Jitka Kurtinová, přivezla také produkty včelí farmy na
ochutnání.
Vyřešili jsme odvětrání všech koupelen v budově.
SRPEN
Týden svého času nám věnoval kurátor poličského sboru ČCE pan Petr Šimon. Pomáhal při údržbě v parku a
sušení sena, dostavěli jsme novou ohradu pro ovce a našel si čas také na povídání s klienty nebo pomoc při
údržbě v budově. Velice mu za tuto pomoc děkujeme a věříme, že se nám podaří udržet jeho přízeň i
v budoucnu.
Dě přišly i o prázdninách za našimi klienty, hráli stolní hry v rámci Hravého dopoledne.
Dokončili jsme rekonstrukci Vážky II. Podařilo se nám nainstalovat do všech pokojů noční osvětlení a signalizaci,
byla vyměněna elektroinstalace, opravili jsme podlahu v jídelně a několika pokojích, vymalovali celé oddělení a
koupili novou kuchyňskou linku. Děkujeme všem klientům za trpělivost, s jakou snášeli nepohodlí při této
náročné akci. Kromě příspěvku Lesů ČR jsme získali na tuto opravu ještě 150 000 Kč z Nadace ČEZ.

vymalovali jsme také jídelnu a opravené pokoje
ZÁŘÍ
Konto Bariery podpořilo částkou 20 000 Kč zakoupení automa ckého otevírače dveří.
Uspořádali jsme spolu s dětmi ze ZŠ III. ročník Myslibořické olympiády. Pro nepřízeň počasí jsme museli využít
pro jednotlivé disciplíny prostorné zámecké chodby, na 70 klientů však opět soutěžilo s velkou chu . Ti
nejúspěšnější obdrželi pěkné ocenění. Akci ﬁnančně podpořila ﬁrma Sodexo.
Po dvou letech se opět setkali bývalí zaměstnanci. Pochutnali si na výborném obědě, zavzpomínali si s přáteli a
podívali se, co je u nás nového.
Zúčastnili jsme se tradičního jarmarku v Praze „ U Ludmily“.
Klien ze Slunečnice si byli zaplavat v Aquaparku Moravia.
Zástupci klientů nás reprezentovali na Svatoanežských hrách ve Velkém Újezdu .
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ŘÍJEN
Nadace Občanského Fóra nám přispěla částkou 50 000 Kč na výměnu 3 ks oken.
Zahájili jsme pravidelné schůzky zpívání s dětmi ze ZŠ, nacvičili spolu s klienty několik vánočních i lidových písní.
Díky podpoře ﬁrmy Jemča jsme mohli opět uspořádat podzimní posezení s čajem. Klientům zahrála Mohelenská
kapela, upekli jsme štrúdl a připravili mošt z vlastního ovoce.
Naši dobrovolníci se sešli v jaroměřické Opeře, pozvali jsme je na dobré jídlo a za svou obětavou činnost dostali
malý dárek.
LISTOPAD
Členové lukovského sboru přijeli za klienty s pásmem písní.
Dě ze ZŠ přišly za klienty do keramické dílny, vyráběli spolu vánoční dekorace.
V parku proběhla údržba i kácení několika nemocných stromů, cena prací se pohybovala okolo 100 000 Kč.

PROSINEC
Na základě prvotního úspěchu jsme opět uspořádali Adventní posezení pro klienty a jejich rodinné
příslušníky.Téměř za každým klientem přijel někdo na návštěvu, zájemci o Adventní prozpěvování se ani nemohli
všichni vejít do kaple. Zaměstnanci spolu s klienty připravili ochutnávku vánočního pečiva a připravili výborný
punč. Zájemci si také mohli zakoupit výrobky klientů a prohlédnout si prostory v zámku, které při běžné návštěvě
zůstávají skryty. Velký zájem o tuto akci nás velmi těší, v roce 2016 ji určitě zopakujeme.
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Nadační fond Veselý senior nám přispěl částkou 27 000 Kč na 3 ks mechanických invalidních vozíků.
Prezentovali jsme středisko na adventním jarmarku v Třebíči.
Uskutečnil se koncert mar nkovského pěveckého sboru a dětská vánoční slavnost .
V letní jídelně jsme uspořádali předvánoční posezení pro zaměstnance.
31. prosince jsme se slavnostně rozloučili se starým rokem.

společnost nám dělá dobře
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ŘÍDÍCÍ ČINNOST
DOZORČÍ RADA STŘEDISKA
Dozorčí rada střediska je kontrolním a správním orgánem. V roce 2015 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. V roce 2015 pracovala v tomto nezměněném složení:
Členové: Jiřina Foltýnová, Alena Hostašová, Ladislav Chloupek, Hana Najbrtová, Juraj Németh, Vlasta Slámová,
Kateřina Svobodová, Naďa Zachariášová, Tomáš Potoček
Náhradníci: Pavla Suchánková, Lenka Horáková, Jana Krejčí

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISKA
Správní rada střediska je řídícím a zároveň statutárním orgánem.
V roce 2015 se sešla ke čtrnác zasedáním, většinou společně
s dalšími vedoucími pracovníky Domova. Správní radu tvoří 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

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
Janovo evangelium 13,35
Rád bych se tentokrát zastavil u pamětní desky ve vstupu do zámecké budovy střediska v Myslibořicích.
Připomíná památku těch, jež se zasloužili o to, aby církev naplňovala jeden ze svých tří základních znaků – službu
potřebným. Na té desce jsou vedle Českobratrské církve evangelické jmenováni krajané, kteří se kdysi
vystěhovali z ekonomických důvodů ze své vlas . Dnes bychom použili termín „ekonomič imigran v Americe“.
V době, kdy do Evropy přicházejí sta síce lidí z východu za lepším živoby m, je dobré si tuto skutečnost
připomínat.
Ježíš zde promlouvá ke svým nejbližším, jsou to slova jeho poslední vůle. Mluví o lásce, s jakou umýval poslední
večer nohy svých učedníků. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.
Láska je práce pro druhého, který je unavený a potřebuje mou pomoc. Který třeba není přitažlivý, ani mi to
nemůže opla t, protože nic nemá.
Svět pozná a začne brát vážně fakt, že věřící lidé činí to, co se jinde neděje. Že se navzájem snášejí a podpírají.
Nesnaží se jeden druhého ovládat, ale vzájemně si slouží. Že jejich láska není povrchní a chvilková, ale přečká
mnohou krizi. Kristova láska je platná i pro ty, kteří selhali a padli.
Tam, kde vládn e ukřižovaný a oslavený Kristus, je všem dobře. Tam už nevládne zlo a temnota, ale radost a
láska, kterou Kristus dává.
Možná v tuto chvíli někde v Iráku, Sýrii, Jordánsku zakládají domov pro vdovy a sirotky. Přejme jim, aby také
mohli za 90 let oslavovat a vděčně vzpomínat.
Tomáš Potoček, farář
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AKTUÁLNÍ CENÍK
DOMOV PRO SENIORY

den

měsíc

1 lůžkový pokoj s příslušenstvím
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj s příslušenstvím
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj s příslušenstvím
3 lůžkový pokoj

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 s příslušenstvím
2 lůžkový pokoj
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
1 lůžkový pokoj – s příslušenstvím

190 Kč
145 Kč

5700 Kč
4350 Kč

195 Kč

5850 Kč

1 lůžkový pokoj

185 Kč

5550Kč

2 lůžkový pokoj

178 Kč

5340 Kč

3 lůžkový pokoj
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
1 lůžkový pokoj s příslušenstvím
1 lůžkový pokoj
STRAVA
snídaně
oběd
večeře
celkem
STRAVA dieta 9 a 9/2
snídaně
oběd
večeře
celkem
2. večeře
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
televize v pokoji
lednice v pokoji
indukční vařič v pokoji
kuchyňská linka součás příslušenství
revize vlastního elektrospotřebiče

168 Kč

5040 Kč

190 Kč
185 Kč

5700 Kč
5550 Kč

34 Kč
64 Kč
37 Kč
135 Kč

4050 Kč
34 Kč
64 Kč
38 Kč
136 Kč
10 Kč

4080 Kč
300 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
100 Kč
20 Kč

Při pobytu klienta mimo domov je vrácena úhrada za stravu ve výši ceny potravin, tedy 68 (69) Kč na den a
také poměrná část příspěvku na péči. Při hospitalizaci klienta v nemocnici nebo LDN se vrací pouze úhrada za
potraviny.
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