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Teplých dnů pomalu ubývá, dny se krátí a školáci už začínají vyhlížet první školní den. I 
v našem středisku zvolna končí „prázdninový“ režim a vše se vrací do „normálu“. 
Zaměstnanci se plni nové energie a nápadů vracejí do práce a i naše klienty čekají dny 
plné zážitků a nových setkání. 

Od posledního vydání našeho „Občasníku“ se u nás mnohé událo a také změnilo 
k lepšímu. Budeme moc rádi, když si souhrn toho nejdůležitějšího z poslední doby se 
zájmem přečtete.  

1. ODDĚLENÍ „U KAPLE“ PROŠLO ZÁSADNÍ PROMĚNOU 

Nový komunikační systém „Klient – sestra“, opravené rozvody vody a odpady, nové podlahy a 
nová výmalba – to je jen ve stručnosti výčet věcí, které bylo potřeba udělat, aby se zásadně 
zlepšily životní podmínky klientům v 1. patře střediska na oddělení „U Kaple“.  

Nutné opravy pokojů i sociálních zařízení probíhaly postupně. Celý proces byl velice náročný 
nejen pro naše klienty, ale i pro personál. Klienti byli přestěhováni do náhradních prostor a 
personál pracoval v provizorních podmínkách. Během celého více než půlročního procesu se 
vyskytlo několik nečekaných problémů, na které bylo potřeba rychle reagovat. Byly způsobeny 
hlavně tím, že budova střediska je velmi stará a dopředu lze jen těžko zjistit, jaký stav budovy je 
v tom či onom místě. Nakonec se vše zvládlo a život na tomto oddělení se vrací do „starých“ 
kolejí. K plné spokojenosti všech už funguje i kaple, která byla díky opravám několik měsíců 
mimo provoz.  

Opravy na tomto oddělení se vyšplhaly na více než 1,1mil. Kč. Větší část jsme uhradili z našeho 
rozpočtu. Na pořízení a instalaci komunikačního systému nám částkou 200 tis. Kč přispěl Fond 
Vysočiny z grantového programu „Investujeme v sociálních službách“.  
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2. IX. BENEFIČNÍ KONCERT SE VYDAŘIL  

Příjemné letní počasí vítalo v neděli odpoledne 18. června všechny naše klienty, jejich rodiny, 
příznivce střediska i milovníky dechové hudby na již IX. Benefičním koncertu „Odpoledne 
s dechovkou“, který proběhl v našem parku.  

Na koncertu vystoupili „Blučiňáci“, kteří posluchačům předvedli to nejlepší ze svého repertoáru 
a zahráli i několik přídavků. Úžasný koncert plný známých i méně známých melodií trval téměř 
dvě a půl hodiny. Odměnou muzikantům byl určitě dlouhotrvající potlesk posluchačů. Velký dík 
patří muzikantům nejen za to, že za námi cestovali z poměrně velké dálky, ale také i za to, že 
vystoupili bez nároku na honorář.  

Výtěžek koncertu a dary přijaté v tuto dobu byly věnovány na pořízení vany se zvedákem do 
koupelny v 1. patře střediska. Částka, za kterou budeme moci vanu se zvedákem pořídit, je 
okolo 300 tis. Kč. Do této doby se nám podařilo shromáždit více než polovinu potřebné částky. 
Pokud byste chtěli ještě na tento účel přispět, budeme velice rádi. Svůj dar můžete zaslat na 
číslo účtu 8500008080/7940. Za každý Váš dar předem děkujeme! 

 

 

 

3. DÍKY ZÍSKANÝM FINANČNÍM PROSTŘEDKŮM VYLEPŠÍME 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY NAŠIM KLIENTŮM 

Během celého roku se snažíme různými způsoby vylepšovat životní podmínky našim klientům. 
Daří se nám to i za pomoci získaných grantů a také darů jednotlivců a firem. V letošním roce a 
na přelomu roku příštího tak můžeme pokračovat v zavádění komunikačního systému „Klient – 
sestra“ na pokoje klientů. Projekt podpořil Fond Vysočiny. Nemalými částkami na komunikační 
systém přispěly i okolní obce a města.  

Díky podpoře Nadace Agrofert můžeme nově vybavit zdravotnickými a kompenzačními 
pomůckami pokoje pro odlehčovací služby. V rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ jsme 
získali grant na zakoupení stolků a židlí na pokoje klientů. Podpořila nás i Nadace Jistota KB, 
která nám přispěla na mzdové prostředky pro pečovatelskou službu. Z Lesů ČR a také z darů 
na benefiční koncert budeme moci zakoupit novou vanu klientům v 1. patře střediska.              
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4. KOREJŠTÍ DOBROVOLNÍCI POMÁHALI 

Dobrovolnický program přivedl až do České republiky 36 studentů několika prestižních 
korejských univerzit, který mohli absolvovat díky podpoře korejské firmy KHNP a Kraje 
Vysočina. Absolvovali ho celkem ve dvanácti organizacích poskytující sociální služby na 
Vysočině.  

Jednou ze zapojených organizací bylo i naše středisko. Korejští dobrovolníci k nám přijeli 
pracovat hned druhý den po příletu. A nejenom to. Předvedli našim klientům a zaměstnancům 
něco ze své kultury a zvyklostí. Připravili si pro všechny zajímavé video a také praktické ukázky 
taekwonda a několika typických korejských tanců. Naši klienti si také vyzkoušeli malování na 
vějíře a ochutnali korejské cukrovinky.  

My jsme jim na oplátku připravili typicky české jídlo (plněné papriky s knedlíkem a rajskou) a 
zákusek. Takto posilněni potom vyrazili na právě rozorané bramborové pole. Do práce se pustili 
s velkou vervou, ač bylo zřejmé, že brambory na poli vidí poprvé. Poté se ještě bavili trháním 
lebedy a také sběrem popadaných větví v našem parku.  

Nakonec se ještě s velkou chutí vyfotili v parku a okolí budovy. Tato celodenní návštěva 
korejských studentů byla pro všechny zúčastněné velice zajímavá a zanechala v nás mnoho 
pozitivních dojmů. Věříme, že tomu tak bylo i u našich hostů, kteří po celou dobu návštěvy u 
nás neskrývali nadšení z přijetí a také všeho, co u nás viděli.  

S korejskými studenty jsme se rozloučili ve čtvrtek 24. srpna v Kavárně „Pohodička“ v Náměšti 
nad Oslavou. Zdejší zařízení „Domova Bez zámku“ mělo po celou dobu záštitu nad celou akcí. 
Jako pozornost věnovali zástupci korejské strany našemu středisku velkoplošný televizor a čtyři 
rychlovarné konvice.  

 

 

5. PROJEKT „MĚSTO PŘÁTELSKÉ DEMENCI“ JE VE DRUHÉ POLOVINĚ 

Problematika demence a Alzheimerovy choroby se v poslední době dotýká stále většího počtu 
lidí. V našem středisku máme dlouhodobé zkušenosti s péčí o osoby, které tato nemoc trápí. 
Rozhodli jsme se proto využít podpory Českobratrské církve evangelické a radnice v Novém 
Městě na Moravě pro realizaci celoročního osvětového projektu „Město přátelské demenci“.  

V jeho rámci se už uskutečnilo během roku několik zajímavých akcí a další se ještě připravují. 
Ve všech aktivitách je nám nápomocen FS ČCE v Novém Městě. V únoru jsme připravili besedu 
s paní Mgr. Jaroslavou Slanou, která zasvěceně hovořila o úskalích demence a o jejím vlivu na 
pečující rodinu. V květnu byla hostem besedy zakladatelka České Alzheimerovské společnosti 
paní Pavla Hýblová. Tématem setkání byl zejména životní styl a stravování lidí s demencí.  
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Dvě velké akce tohoto projektu máme ještě před sebou. V rámci „Týdne paměti“ připravujeme 
na neděli 24. září celodenní akci, jejíž součástí budou bohoslužby v místním kostele a 
přednáška o významu společenství a rituálů u lidí s demencí Mgr. Et Mgr. Miroslava Erdingera. 
V odpolední části se mohou účastníci těšit na mezigenerační bubnování a odpolední zábavný 
program pro všechny generace. Po celý den si také budou moci účastníci nechat otestovat svoji 
paměť certifikovanými pracovnicemi. Poslední akce projektu bude listopadový koncert 
pěveckých sborů Lumír z Brna a Novocantus a Naenia z Nového Města na Moravě.  

Pokud budete mít cestu kolem, přijměte naše srdečné pozvání na tyto akce! 

 

 

6. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V KVĚTNU – SRPNU 2017 

V KVĚTNU:  
- Našeho dobrovolníka Petra Šimona ocenilo krajské kolegium „Ceny Ď“ a  získal hlavní cenu. 

Zúčastnil se i předávání celostátní ceny v Praze na Nové scéně Národního divadla. Moc mu 
ještě jednou blahopřejeme k tomuto velkému úspěchu a děkujeme za čas, který každoročně 
tráví v rámci svojí dovolené ve prospěch našich klientů. 

- 3. května jsme se společně s našimi klientkami a dětmi z DD v Hrotovicích zúčastnili 
ukončení projektu „Srdce na dlani“ na KÚ v Jihlavě. 

- Na 5. května jsme pro naše zaměstnance připravili jeden z benefitů, a to zájezd na 
květinářskou výstavu Floria Kroměříž.     

- 17. května pomáhalo v našem středisku 7 dobrovolníků z ČEZu. Řezali dřevo, umývali okna, 
sekali trávu a uklízeli před blížícím se benefičním koncertem.  

- Lesy ČR podpořily částkou 50 tis. Kč zakoupení vany se zvedákem pro klienty v 1.patře 
střediska. 

- Firma Altreva Třebíč nám věnovala velké množství pracovních oděvů pro naše 
zaměstnance.  
 

 
 
 

V ČERVNU: 
 
- 4. června proběhly v Brně v Červeném kostele „Hudební Nešpory“, jejichž výtěžek ve výši 

4 999 Kč použijeme na zakoupení vany se zvedákem. Koncert ve prospěch našeho střediska 
proběhl i v kostele v Horních Vilémovicích. Vybralo se 3 080 Kč.  

-  14. června jsme prezentovali naše služby na Veletrhu sociálních služeb na Karlově náměstí  
v Třebíči. 

-  18. června jsme pro naše klienty, příznivce i veřejnost uspořádali již IX. Benefiční koncert 
„Odpoledne s dechovkou“, jehož výtěžek jsme věnovali na zakoupení vany se zvedákem. 

-  Kraj Vysočina podpořil částkou 161 400 Kč náš projekt „Dobrovolníci v Diakonii ČCE – 
Středisku v Myslibořicích. 

-   19. června se začaly opravovat rozvody vody a elektroinstalace v přízemí střediska. 
-  Z Nadace Jistota KB jsme získali 80 tis. Kč na navýšení pracovního úvazku na  

pečovatelskou službu. 
-    22. června jsme s několika našimi klienty grilovali v Dětském domově v Hrotovicích.  
-   Z Fondu Vysočiny jsme získali 179 tis. Kč na zakoupení a instalaci komunikačního systému 

„Klient – sestra“.  
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V ČERVENCI: 
 
- Se díky podpoře MPSV zvedly platy našim pečovatelkám o 23% a ostatním pracovníkům o 

9,3 %. 
- 12. července přivezl pěstitel lilií pan Klement z Rouchovan našim klientům na ukázku 

několik zajímavých druhů a vyprávěl o záludnostech a radostech při jejich pěstování. 
- Dobrovolnické řady obohatili Tomáš Faktor a Simona Hájková. 
- Byla vytištěna a distribuována „Výroční zpráva 2016“. 
 
 
V SRPNU:  
- Nadace Agrofert podpořila částkou 120 tis. Kč náš projekt „Vybavení pokojů pro 

odlehčovací služby novými kompenzačními a zdravotnickými pomůckami“ 
- 15. srpna začala rekonstrukce a rozšíření sesterny v 1. patře střediska. 
- Jeden týden v srpnu v rámci své dovolené u nás opět pomáhal dobrovolník Petr Šimon.  
- Dobrovolnické řady rozšířil také pan Miroslav Zachariáš z Třebíče.  
- 16. srpna přijeli do našeho střediska korejští dobrovolníci a pomáhali se sběrem brambor.  
 
 
 
 

7. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ? 

 

- 6. září „V. Myslibořická olympiáda“, od 13.30hod v prostorách střediska a parku. 

- 18. - 24. září „Týden paměti“ – informační a sbírková kampaň na podporu lidí s demencí. 
V rámci této akce (i mimo ni) si můžete u nás nechat zdarma vyšetřit paměť vyškolenými 
pracovnicemi. 

- 20. září – setkání bývalých zaměstnanců od 10.00 hod.  

- 24. září od 9 hod celodenní program v Novém Městě na Moravě v rámci projektu „Město 
přátelské demenci“. 

- 2.- 8. října – „Týden sociálních služeb“ – v jeho rámci se můžete těšit na Den otevřených 
dveří, výstavu „Stáří očima dětí“ a „Podzimní posezení s čajem a hudbou“. Přesné termíny 
všech akcí budou aktuálně zveřejněny na webových stránkách www.domovmysliborice.cz a 
facebooku.  

- 25. listopadu koncert sborů Lumír, Novocantus a Naenia v kostele ČCE v Novém Městě 
na Moravě.  

 

Na všechny naše akce Vás srdečně zveme! 

 

http://www.domovmysliborice.cz/
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8. SHROMAŽĎUJEME FINANCE NA NOVOU VANU 

Jak již bylo výše popsáno, chtěli bychom nejpozději v listopadu letošního roku zakoupit novou 
vanu se zvedákem na koupelnu v 1. patře střediska. Aktuálně na její zakoupení potřebujeme asi 
130 tis. Kč. Pokud byste byli ochotni nás podpořit, je to možné na č. ú. 8500008080/7940. Na 
Váš dar Vám vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru. Můžete se také ozvat 
Blance Veselské na tel. č. 568 834 955 nebo e-mailu: projekty@domovmysliborice.cz .  

Darované finanční prostředky také využijeme na výměnu tří oken v jídelně na 2. patře, na 
zakoupení dalších chodítek a na zástěny na pokojích klientů.  

DĚKUJEME nejen za Vaši finanční pomoc, ale i za pomoc formou dobrovolnictví a také za Vaše 
modlitby.  

 

mailto:projekty@domovmysliborice.cz

