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I přesto, že sluníčko stále pěkně hřeje, se nezadržitelně blíží podzim. Děti vyrazily do 
školy, u většiny z nás už jsou dovolené minulostí. „Covidový“ strašák je ještě pořád mezi 
námi, ale většina z nás už doufá, že neudeří takovou silou, jako tomu bylo loni. Pozvolna 
tak připravujeme některé akce pro naše klienty a věříme, že se budou moci uskutečnit.  

Co se dělo v našem středisku v letních měsících a co nás snad čeká na podzim, se 
dozvíte z našeho dalšího vydání „Občasníku“.  

 

1. KOUPELNA NA SLUNEČNICI JE OPRAVENA 

V měsíci červenci provedla jaroměřická firma G – stav s.r.o. opravu koupelny na oddělení 
Slunečnice.  

Stávající koupelna už byla nevyhovující pro momentální skladbu klientů na tomto oddělení. 
Většina z nich už nezvládala přesun do malé statické vany a během hygieny jednotlivých klientů 
musely často asistovat ještě další pečovatelky. Jelikož je tato koupelna velmi malá a nevejde se 
do ní polohovací vana, bylo rozhodnuto, že stávající vana bude vybourána a nahrazena 
sprchovacím křeslem. To klientům zajistí pocit bezpečí a manipulaci s ním zvládne jeden 
pečovatel.  

Nevyhovující malá vana byla odstraněna, podlaha byla vyspádována a přemístěna kanalizace. 
Nakonec byla položena nová dlažba a obklady.  

Celá tato poměrně rozsáhlá oprava se mohla uskutečnit díky finančnímu příspěvku společnosti 
ČEPS a.s., Kontu Bariéry a také díky štědrosti našich dárců. Všem velmi děkujeme! 

 

2. ARTETERAPEUTICKÉ KURZY NAŠE KLIENTY BAVÍ! 

Celkem deset arteterapeutických kurzů pro naše klienty se bude moci uskutečnit v rámci 
projektu „Arteterapie pro klienty Diakonie Myslibořice a Barevného světa“. Podpořilo ho 
Ministerstvo kultury v rámci programu „Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených a 
seniorů“.  

Kurzy již začaly a vede je lektorka z Vysoké školy polytechnické z Jihlavy. Kurzy nesou 
zajímavé názvy, jako např. „Vnímání barev a vliv barev na člověka“, „Malování na hudbu“ nebo 
„Barevný lesk temperamentu a další hry s barvami“.  
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Celý tento zajímavý projekt probíhá ve spolupráce s Barevným světem Třebíč. Díky těmto 
kurzům dojde nejenom ke společným setkáváním klientů, ale účastníci se během nich dozvědí i 
něco zajímavého o sobě a o svém životě.  

 

 

 

 

 

 

 

3. FINALISTKA MISS PŘEDÁVALA POČÍTAČE 

V pondělí 9. srpna se v našem středisku odehrála zajímavá akce. Finalistka Miss 2021 Sarah 
Horáková předávala našim seniorům a dětem z Dětského domova v Hrotovicích počítače, které 
budou sloužit k mezigeneračním aktivitám.  

Akce se mohla uskutečnit díky Nadačnímu fondu IT People a za finanční a technické podpory 
společnosti Mironet.cz v rámci programu „Počítače dětem“. Sarah Horáková tak přivezla do 
našeho střediska počítače a notebooky v hodnotě téměř 67 tis. Kč.  

Předávání počítačů a celé setkání se díky krásnému počasí mohlo uskutečnit pod pergolou 
v parku, v blízkosti naší letní jídelny. Děkujeme za velkorysou podporu! 
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4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V KVĚTNU – SRPNU 2021 

V KVĚTNU: 

- Nadační fond Albert nám věnoval desinfekční prostředky ve výši 16 902 Kč.  
- 13. května pomáhali v našem středisku dobrovolníci firmy KWCZ. Čistili okna a umývali naši 

letní jídelnu po výměně oken a následném malování. Děkujeme! 
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- Obec Rouchovany nám věnovala velkorysou částku 50 tis. Kč na dofinancování sociálních 
služeb. 

- Drogerie DM nám věnovala věcný dar ve výši 24 733 Kč. 
- 25. května došlo ke splnění jednoho z posledních přání v rámci projektu „Ježíškova 

vnoučata“. Dárkyně spolu se svým přítelem dovezli sadu rybářského náčiní, které hned 
skupinka klientů spolu s personálem vyzkoušeli při chytání ryb v naší laguně.  

- Společnost ČEPS a.s. nám věnovala částku 50 000 Kč na zakoupení sprchovacího křesla.  
- 27. května začala další etapa opravy historického schodiště v budově střediska.  

 
 

 

V ČERVNU: 
 
- Český rozhlas nám v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ věnoval venkovní hru pro seniory 

„Čtyři v řadě“ v celkové hodnotě 5 590 Kč.  
- V rámci dotačního řízení Moravsko – budějovického mikroregionu jsme získali 60 000 Kč na 

dofinancování sociálních služeb. 
- NN Životní pojišťovna a NN Penzijní společnost věnovala všem našim zaměstnancům 

velkorysý materiální dar, a to bonboniéry, krémy na ruce a balzám jako poděkování za 
kvalitní péči o naše seniory.  

- 18. června se v naší letní jídelně konala děkovná „Ekumenická bohoslužba“ za klienty, kteří 
nás opustili v „covidové“ době. Byla to první akce, která se zde mohla uskutečnit po její 
rozsáhlé výměně oken.  

- 24. června pomáhali s úklidem parku dobrovolníci ze společnosti ČEZ a.s. 
- 29. června navštívili naši klienti ze Slunečnice třebíčskou baziliku a také „Farní kavárnu“. I 

tento výlet se mohl uskutečnit díky vstřícnosti dárkyně z projektu „Ježíškova vnoučata“.  
 
 

V ČERVENCI: 
 
- Vyšla nová výroční zpráva našeho střediska za rok 2020.  
- Firma MSV vzduchotechnika spol. s.r.o. nám zdarma namontovala novou klimatizaci na 

oddělení „Na Výsluní“.  
- V rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ jsme získali 56 600 Kč na zakoupení 

teleskopických zástěn na pokoje klientů. 
- Ministerstvo kultury podpořilo částkou 250 000 Kč náš projekt na výměnu další části oken 

v budově střediska. 
 

 
 

 
V SRPNU: 

 
- Z programu „Česká kniha pomáhá“ jsme získali 16 nových knih českých autorů pro naše 

seniory. 
- 24. srpna jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele stavby „Domova Pomněnka“, který 

plánujeme postavit v Novém Městě na Moravě. 
- 27. srpna proběhla v našem středisku výstava a beseda sběratelky Moniky Chmelařové pod 

názvem „Panenky jako živé“.  
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5. CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

 
Finanční prostředky potřebujeme nejenom na stavbu nového Domova Pomněnka (VS: 2210), 
ale také na další etapu výměny oken v našem středisku, na zakoupení nového 
podlahového čistícího stroje a na pořízení nových vozíků na prádlo.  
 
Číslo našeho účtu pro Vaše dary je: 297767439/0300.  
 
Všechny Vaše dary jsou daňově uznatelné. Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také 
potvrzení o přijetí daru. Pokud budete mít nějaký dotaz či prosbu, ozvěte se nám na tel. č. 
568 834 955 (604 685 901) nebo 568 834 956. Psát nám můžete na e-mail: 
projekty@domovmysliborice.cz nebo granty@domovmysliborice.cz.  

 

6. PŘIPRAVUJEME… 

Od 13. do 26. září 2021 probíhá nejen v našem středisku „Týden paměti“, který má upozornit 
na problematiku Alzheimerovy choroby. V rámci těchto dní si u nás můžete nechat zdarma 
vyšetřit paměť.  

Od 4. do 10. října 2021 si v rámci „Týdne sociálních služeb“ můžete po domluvě se 
sociálními pracovnicemi prohlédnout prostory našeho střediska. Objednat na návštěvu se 
můžete na tel. č. 568 834 947 nebo 568 834 958.  

Od 12. září do 13. října 2021 probíhá nejen v našem středisku „Měsíc dobročinné závěti“. 
Pokud se rozhodnete v tomto období sepsat závěť u notáře a budete v ní alespoň částečně 
myslet na nějakou neziskovou organizaci, bude vám prominut notářský poplatek. Více informací 
o této problematice vám podá Blanka Veselská na tel. č. 568 834 955 nebo 604 685 901.  

Článek o této problematice najdete také na webu střediska www.domovmysliborice.cz . 
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