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1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE, SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA
Název: Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
Adresa: Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1
Telefon: 568 834 931
e-mail: diakonie@domovmysliborice.cz
webové stránky: www.domovmysliborice.cz
IČ: 00839345
DIČ: CZ00839345
Datová schránka: ID vkcjbbc

Bankovní spojení: WSPK AG Třebíč
Číslo účtu: 8500008080/7940
Ředitelka střediska: Bc. Michaela Grmelová
Správní rada: Bc. Michaela Grmelová, Hana Svobodová, Ivana Vrzáčková, Iva
Malá (od 1.11.2017)
Dozorčí rada: Ing. Vlasta Slámová – předsedkyně, Mgr. Tomáš Potoček –
místopředseda, Jiřina Foltýnová, Bc. Alena Hostašová, Ladislav Chloupek, Ing.
Juraj Németh, Hana Najbrtová, Kateřina Svobodová a Naďa Zachariášová –
členové. Pavla Suchánková, Lenka Horáková a Jana Krejčí – náhradníci.

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích bylo zaregistrováno u Ministerstva
kultury České republiky dne 21.8.2003 (dle zákona 308/1991). Zřizovací listina
byla vydána dne 28.11.1991 rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE.
Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích má zaregistrovány tyto sociální služby:
domov pro seniory
domov se zvláštním režimem
domov pro osoby se zdravotním postižením
odlehčovací služby
pečovatelskou službu.
Všechny naše služby jsou založeny na křesťanském principu a pomoci bližním.
Naším hlavním cílem je zajistit inspirující a bezpečné prostředí pro všechny
klienty.
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Vážení čtenáři,
je za námi další rok, naplněný krásnou, smysluplnou, ale mnohdy i náročnou prací. A
jak jinak začít v našem středisku nový rok, než opravami. To už je u nás taková
tradice. Věříme ale, že vnímáte, jak toto naše každoroční budování zlepšuje
prostředí a zkvalitňuje péči.
V únoru, hned po plese, jsme začali či vlastně pokračovali, v zavádění nového
komunikačního systému. Ten je určen pro klienty k zavolání pečovatelky. Postupně
jej instalujeme v celé budově. V roce 2017 se dostalo na řadu oddělení „U Kaple“ a
několik pokojů, které vznikly z bývalého služebního bytu na 2. patře. Jedná se o
systém „drátový“ (bezdrátový vzhledem k tloušťce našich zámeckých zdí není
možné použít), pro který je nutné vysekat drážky do zdi nebo ho vést v lištách. Z
estetických důvodů jsme se přiklonili k sekání drážek, což je ale samozřejmě
pracnější. A když už nepořádek, tak alespoň vyřešit vše další, co je dlouhodobě
nevyhovující či přímo v katastrockém stavu. Nevyhovující byly např. rozvody
elektřiny, zejména nedostatek zásuvek na pokojích. Současně jsme také doplnili
velmi praktické noční osvětlení nad lůžka. To je užitečné pro poskytování péče
nebo potřebného ošetření v nočních hodinách. A katastrocké byly částečně
rozvody vody, ale zejména odpady, které se nebojím nazvat téměř časovanou
bombou. Po dokončení oprav nám mohl spadnout další malý kámen ze srdce a už
se připravujeme na další oddělení „U Ordinace“, kde budou opravy startovat v
roce 2018.
Rok 2017 jsme nežili jenom opravami. Pozornost jsme věnovali klientům i
zaměstnancům a pracovali jsme i na plánech do budoucna. Vezmu to ale
popořadě a začnu našimi klienty. V roce 2017 stejně jako v letech předchozích jsme
mohli nabídnout klientům množství nejrůznějších aktivit a kulturních programů.
Největší radost mám ale z toho, že se nám daří přivádět k našim klientům děti nebo
naopak. Společná setkávání jsou pro obě strany velmi obohacující a krásná. Dařila
se nám spolupráce se Základní školou Myslibořice, ale i s Dětským domovem
Hrotovice. Oběma moc děkujeme.
Jednou z našich služeb je Domov se zvláštním režimem pro seniory s demencí,
zejména Alzheimerovou chorobou. Téma Alzheimerovy choroby je v posledních
letech stále diskutovanější, proto jsme rádi, že můžeme přispět k tomu, aby toto
obávané onemocnění bylo rozpoznáno co nejdříve. Bohužel stále není možné je
vyléčit, ale k dispozici jsou již léky, které je alespoň výrazně zpomalí. Ty je ale potřeba
začít užívat co nejdříve. Proto je velmi užitečné tzv. testování paměti, jež ukáže na
potencionální riziko. Takovéto testování nabízíme již několik let, ale v roce 2017 se
nám podařilo ho nastartovat ve větší míře a za půl roku „otestovat“ 25 zájemců.
Přispělo k tomu nejen proškolení dalších dvou pracovnic, ale také větší osvěta nemoci
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a spolupráce České alzheimerovské společnosti s neurology. Právě k nim je nutné
zajít poté, když naše testování odhalí případný problém.
Ke stejnému tématu směřovala také naše další aktivita. V Novém Městě na Moravě
jsme společně s místním evangelickým sborem realizovali projekt Město přátelské
demenci. Cílem byla hlavně osvěta Alzheimerovy choroby, ale také rozšíření
dobrého jména Diakonie. Připravujeme zde velký projekt stavby nového domova
se zvláštním režimem a považujeme za důležité, aby občané města i okolí naši
organizaci a zejména naše poslání a směřování znali dopředu.
Dalším tématem, o kterém se v poslední době začalo více mluvit, je paliativní péče.
Kraj Vysočina ve spolupráci s MUDr.Ladislavem Kabelkou realizuje velký projekt s
názvem „Paliatr“, do kterého jsme se také zapojili. Paliativní péče je péče o člověka
v závěru života. Není zaměřena na léčbu, ale na zmírnění tělesného i duševního
strádání člověka, na zachování důstojnosti i podporu jeho rodiny. Jsem velmi hrdá
na to, že v našem zařízení je odesíláno v závěru života do nemocnice jen velmi malé
procento klientů. Je to většinou v situaci, kdy nastanou nějaké větší komplikace.
Většinu umírajících ale doprovodíme tady u nás, v klidu a v místě, které člověk zná a
cítí se v něm v bezpečí. Příbuzným klientů nabízíme možnost ubytování přímo v
budově zámku, aby mohli strávit více času se svým blízkým nejen v závěru života,
ale i kdykoli v průběhu poskytování služby.
Kvalitu poskytovaných služeb se snažíme zlepšovat nejrůznějšími způsoby a jedním z
nich bylo v roce 2017 i vytvoření třetího úvazku sociální pracovnice. Věříme, že toto
rozhodnutí přispěje ke spokojenosti klientů i k větší pracovní pohodě jich
samotných.
Na závěr mého shrnutí loňského roku jsme si nechala informaci o navýšení platů
všech zaměstnanců od 1.července. Mám z něj velikou radost a myslím si, že mzda
ve většině našich profesí už není ostudou, ale motivací.
S přáním krásného, úspěšného a naplněného roku 2018
Michaela Grmelová, ředitelka
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3.POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
3.1.DOMOV PRO SENIORY
Poslání:
Domov pro seniory usiluje o
vytvoření domácího prostředí
pro seniory, kteří potřebují v
každodenních činnostech
pomoc druhé osoby a nemohou
žít ve své domácnosti.
Důraz je kladen zejména na
respektování individuálních
potřeb a udržení soběstačnosti a
všech zachovaných schopností
co nejdéle.
Cílová skupina:
Senioři od 60 let věku, kteří vlivem
stáří, nemoci a ztráty
soběstačnosti nejsou schopni
sami, ani s pomocí rodiny zajistit
své životní potřeby.
Vedoucí služby:
Hana Svobodová, zastupující
vedoucí: Ilona Pelánová, DiS, tel.
568 834 942
Sociální pracovnice:
Jitka Vašíčková, DiS., tel. 568 834
947
Zajímavo sti z Domova pro
seniory v roce 2017:
Klienti Domova pro seniory jsou
nejpočetnější skupinou v našem
domově. Stará se o ně celkem
32 pečovatelek v přímé péči.
Jejich snahou je zajistit našim
klientům příjemné, inspirující a
bezpečné prostředí, ve kterém
se budou cítit dobře.
Před samotným nástupem do
našeho domova je vedeno se
zájemcem o službu jednání,
které má na starosti sociální
pracovnice.

Ta zjišťuje sociální potřebnost
služby, očekávání a přání
klienta. Ta jsou po přijetí do
domova zaznamenávána do
plánu péče. Po přijetí klienta do
domova klademe velký důraz
na jeho adaptaci v novém
prostředí. K tomu mu pomáhá
hlavně jeho klíčový pracovník a
vedoucí pečovatelka. K dobré
adaptaci určitě nemalou mírou
přispívá i to, že si klient může vzít z
domova známé předměty a
vybavit si s nimi pokoj. Důležitý je
i kontakt s rodinou, který se
snažíme udržovat pozvánkami
na akce pořádané během roku
v domově a pravidelnými
informacemi o dění v domově.
Všechny jsou volně přístupné jak
pro rodinné příslušníky, tak i pro
známé našich klientů a
veřejnost.Jsou pravidelně
zveřejňovány a aktualizovány
jak na webových stránkách
domova, tak i na facebooku.
Rodinám jsou zasílány
informace také formou našeho
zpravodaje – Občasníku, který
vychází 3x ročně.
Při práci s klienty se snažíme
využívat nové metody práce,
jako např. bazální stimulaci,
smyslovou aktivizaci či
rehabilitaci. V dopoledních
hodinách mohou klienti využívat
pracovních aktivizací, které
vedou zkušené instruktorky
sociální péče Zdeňka
Procházková a Hana Čajkovská.
Zaměřují se hlavně na zlepšování
jemné motoriky a také na
udržování sociálních kontaktů

„S DOSPĚLOSTÍ ZJISTÍTE, ŽE MÁTE DVĚ RUCE. JEDNU, ABYSTE POMÁHALI SOBĚ A DRUHOU, ABYSTE POMOHLI SVĚTU“
(Andrey Hepburn)
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mezi jednotlivými klienty.
Našim klientům jsme se během
roku snažili opět vylepšovat
jejich životní prostředí. Část
pokojů Domova pro seniory
prošlo v roce 2017 velkou
modernizací. Byly opraveny
rozvody vody, elektroinstalace,
namontováno nové noční
osvětlení nad lůžky a také
nainstalován nový
komunikační systém „Klient –
sestra“. Na některých pokojích
byla také vyměněna podlaha
či zrekonstruována kuchyňská
linka.
Klienti Domova pro seniory se
také aktivně účastnili několika
zajímavých projektů, k nimž
určitě v první řadě patřil projekt
„Přijeďte k nám na návštěvu“,
realizovaný ve spolupráci s
Dětským domovem v
Hrotovicích. Skupinka dětí a
našich klientů se pravidelně
během roku setkávala při
společných aktivitách a
vyvrcholením projektu bylo
společné setkání v Jihlavě v
budově krajského úřadu.
Pokračovaly také další
mezigenerační aktivity s dětmi z
místní školy. K oblíbeným
společným činnostem patří
pravidelné zpívání, společné
tvoření v keramické dílně či
setkávání při různých hrách a
sportovních aktivitách.

„Ježíškova vnoučata“. V jeho
rámci bylo před vánoci splněno
přání 25 našim seniorům. Přání
to byla často zajímavá a na
první pohled téměř
nesplnitelná, ale přesto byla
všechna nakonec rozebrána a
splněna. Jedna z našich klientek
se tak mohla posadit do
ultraleightu a proletět se nad
Myslibořicemi, další zase získala
notebook na to, aby mohla
komunikovat s blízkými. Ať už
byla splněná přání jakákoliv,
v š e c h n a u d ě l a l a
obdarovaným velkou radost. A
možná ještě větší radost měli ti,
za kterými dárci vážili často i
dalekou cestu a zároveň s
dárkem jim věnovali svůj čas.
Moc si všech těchto nezištných
lidí vážíme a věříme, že
navázaná přátelství se budou
rozvíjet i nadále a přinášet
radost oběma stranám.
Velkou radost jsme udělali i třem
našim klientům, kteří se mohli
„zblízka“ podívat na natáčení
vánočního pořadu na Televizi
Šlágr. Zároveň si mohli také
odnést malé dárky, které jim
vystupující věnovali. I Televizi
Šlágr patří náš dík za jejich
vstřícnost.

Statistika služby za rok 2017:
Kapacita služby: 101
Nově přijatých klientů: 25
Zemřelo: 16
Odešlo: 6
Využití kapacity: 98,23%
Dalším zajímavým projektem, Průměrný věk klientů: 82,8
do kterého se naši senioři ve E v i d o v a n ý c h ž á d o s t í k
spolupráci s vedením střediska 31.12.2017: 186
zapojili, byl celostátní projekt
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3.2.DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Poslání:
Domov se zvláštním režimem
usiluje o vytvoření domácího
prostředí pro lidi s různým
typem demence, kteří
potřebují v každodenních
činnostech pomoc druhé
osoby a nemohou žít ve své
vlastní domácnosti. Důraz je
kladen zejména na
respektování individuálních
potřeb, na zajištění
bezpečného prostředí, udržení
soběstačnosti a zachování
všech schopností co nejdéle.
Cílová skupina:
Lidé s demencí zejména s
Alzheimerovou chorobou
starší padesáti let, kteří vlivem
své nemoci nejsou schopni se
sami o sebe postarat.
Vedoucí služby: Ivana
Vrzáčková, tel. 568 834 960
Sociální pracovnice: Bc. Iva
Horálková, tel. 568 834 959
Z a jím a v o s ti z D o m o v a s e
zvláštním režimem v roce 2017:
Rok 2017 byl v Domově se
zvláštním režimem pestrý a
zajímavý. Pracovnice v
sociální péči se během roku
připravovaly na obhajobu
certikátu Vážka, který je čekal
hned na počátku roku 2018.
Zároveň také úspěšně prošly
i n s p e k c í
k v a l i t y
poskytovaných služeb.
K tomu určitě přispěly nejen
odborné, ale i lidské
schopnosti a vlastnosti
pečovatelek pracujících na

na tomto úseku. Nejenže se
pravidelně vzdělávaly, ale
zároveň se snažily „svým“
klientům vytvořit prostředí,
které jim připomíná domov a
jejich návyky. S klienty chodily
za každého počasí na
vycházkya také jim vymýšlely
různorodé aktivity a činnosti,
které ještě zvládnou a baví je.
Tou nejoblíbenější činností je
určitě na prvním místě vaření a
pečení, na kterou samozřejmě
vždy navazuje neméně
oblíbená činnost, a to
ochutnávání uvařených či
upečených pokrmů. Klienty
také velmi baví vytváření
různých dekorací vztahujících
se k danému ročnímu období
či hraní jednoduchých her
nebo předčítání z knih.
Personál se také v rámci
konceptu „Smyslové
aktivizace“ zaměřil na rozšíření
nabídky volnočasových aktivit
pro klienty, a to jak
individuálních tak
skupinových. Plán aktivit se
přizpůsobuje momentálním
potřebám a stavu klientů. Svůj
volný čas mohou klienti trávit
podle svých představ nebo
využít některou z námi
nabízených aktivit.
Prostory Domova se zvláštním
režimem prošly také během
roku řadou proměn.
„ČLOVĚK JE ZROZEN K VZÁJEMNÉ POMOCI“ (Seneca)
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Pokoje byly nově vybaveny
stolky se židlemi a také
teleskopickými zástěnami, které
umožňují získat pocit intimity na
vícelůžkových pokojích. Tím se
ale zároveň zmenšil prostor na
některých pokojích, což vedlo
ke snížení kapacity této služby z
33 míst na současných 30.
Zároveň se snížil i počet
personálu o jednu pečovatelku
na současných patnáct. V roce
2017 se také podařilo zvětšit
prostor na chodbě Domova se
zvláštním režimem tím, že z ní
byly odstraněny zavazející
skříně. Situace byla vyřešena
pořízením nástavců na skříně na
jednotlivých pokojích.

Statistika služby za rok 2017:
Kapacita služby: 33, v průběhu
roku snížena na 30
Nově přijatých klientů: 12
Zemřelo: 11
Odešlo: 5
Využití kapacity: 95,65%
Průměrný věk klientů: 83,6
Evidovaných žádostí k
31.12.2017: 36
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3.3.DOMOV SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Poslání:
Domov pro osoby se
zdravotním postižením usiluje o
vytvoření domácího prostředí
pro skupinu lidí s lehkým a
středním mentálním, případně
kombinovaným postižením,
kteří potřebují v každodenních
činnostech pomoc druhé
osoby a nemohou žít ve své
vlastní domácnosti. Služba
nabízí individuální míru pomoci
a asistence v běžných
úkonech sebeobsluhy a v
činnostech běžných pro
vrstevníky klientů.

Zajímavosti z Domova pro
osoby se zdravotním
postižením v roce 2017:
Domov pro osoby se
zdravotním postižením
(Slunečnice) měl v roce 2017
stejnou skladbu klientů jako v
předchozím roce. Ke změně
došlo pouze v osobě sociální
pracovnice. Ilonu Pelánovou,
která momentálně zastupuje
dlouhodobě nemocnou Hanu
Svobodovou, na funkci
vedoucí nahradila Iva
Horálková. Ke konci roku také
ve funkci vedoucí pečovatelky
skončila Věra Sobotková.
Nahradila jí dlouholetá zkušená
Cílová skupina:
Lidé ve věku od 40 let, ale pracovnice tohoto úseku Marie
zejména předseniorského Fialová.
věku s lehkým a středním
m e n t á l n í m , p ř í p a d n ě Hlavním cílem personálu je
kombinovaným postižením, trvale působit na individualitu
kteří potřebují v každodenních jednotlivých klientů a rozvíjet
činnostech pomoc druhé jejich schopnosti a dovednosti v
osoby a nemohou žít ve své praktickém životě. Klienti mají
sestaven individuální plán, který
domácnosti.
se opírá o osobní cíle každého z
nich. Postupnými malými krůčky
Vedoucí služby:
jsou klienti vedeni k jejich
Ivana Vrzáčková
naplňování a realizaci. Klienti se
tel. 568 834 960
každodenně podílejí na
fungování jejich oddělení.
Sociální pracovnice:
Pomáhají se stolováním a
Bc. Iva Horálková
přípravou jednoduchých jídel,
tel. 568 834 959
umývají nádobí, žehlí prádlo,
dle možností si uklízejí svoje
pokoje a pomáhají i s drobnými
pracemi v parku střediska.
Aktivně se zapojili i do
celokrajské akce „Čistá

„JE LEPŠÍ ROZSVÍTIT JEN MALOU SVÍČKU, NEŽ PROKLÍNAT TEMNOTU“ (Konfucius)
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Vysočina“, při které pomáhali
sbírat odpadky z okolí silnic.
Čtyři z těchto klientů navštěvují
během roku také denní
stacionář „Barevný svět“ v
Třebíči, který jim pomáhá
zdokonalovat jejich sociální
dovednosti. Zároveň zde
podnikají řadu zajímavých akcí
a aktivit, jako jsou výlety,
besedy či různá společná
setkání s ostatními zdravotně
postiženými z okresu Třebíč i
mimo něj.
Skupina klientů Slunečnice se
během roku také aktivně
zúčastňovala všech akcí
pořádaných ve středisku. Ať už
to byly narozeninové oslavy,
koncerty, besedy či společná
tvoření v keramické dílně.
Celoročně také jezdí do
bazénu v Třebíči a v létě do
nedalekých Jaroměřic.
Zajímavý byl i celodenní výlet
do Znojma nebo účast na plesu
zdravotně postižených v
Třebíči.
Soustavná a nikdy nekončící
každodenní práce s těmito
klienty je odměněna řadou
viditelných výsledků. Naučit
tyto klienty i sebejednodušší
věc trvá mnohonásobně déle,
než u zdravých lidí. O to jsou
tyto výsledky cennější. Vidět
naše klienty, jak se umí chovat v
restauraci či jak uklízí po sobě
nádobí, těší každého z nás a
nejvíce personál, který se o ně s
láskou stará.
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Statistika služby za rok 2017:
Kapacita služby: 14
Nově přijatých klientů: 0
Zemřelo: 0
Odešlo: 0
Využití kapacity: 100%

3.4. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Poslání:
Odlehčovací služby nabízí
pomoc na přechodnou dobu
seniorům a lidem s demencí od
padesáti let, o které je jinak
pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí. Cílem je
zajistit pečující osobě čas na
vlastní odpočinek, regeneraci
sil nebo vyřízení si osobních
záležitostí. Důraz je kladen
zejména na respektování
individuálních potřeb, zajištění
bezpečného prostředí,
podporu soběstačnosti a
spolupráci s rodinou.
Cílová skupina:
Senioři od 60 let a lidé s
demencí od 50 let, kteří vlivem
stáří, nemoci a ztráty
soběstačnosti nejsou schopni
sami si zajistit své životní
potřeby.
Vedoucí služby:
Ivana Vrzáčková
tel. 568 834 960
Sociální pracovnice:
Bc. Iva Horálková
tel. 568 834 959

Zajímavosti z Odlehčovacích
služeb v roce 2017:
Odlehčovací službu v loňském
roce využilo celkem 32 klientů,
z toho 15 mužů a 17 žen. Služba
byla využívána minimálně na 1
týden a maximálně 3 měsíce.
Je určena pro klienty, o které je
pečováno v domácím
prostředí a tento jejich pobyt je
zejména možností odpočinku
či vyřízení nejrůznějších
záležitostí pro jejich blízké.
Klientům bylo poskytováno
nejen ubytování, stravování a
sociálně – zdravotní péče, ale
mohli využít i další nabízené
služby a denní aktivity, které
jsou poskytovány klientům v
dlouhodobé pobytové službě.
Statistika služby za rok 2017:
Kapacita služby: 4
Nově přijatých klientů: 32
Z toho 15 mužů a 17 žen
Zemřelo: 0
Odešlo: 32
Využití kapacity: 85,21%
Průměrný věk klientů: 88,8
Evidovaných žádostí k
31.12.2017: 8

„LÁSKA – TO JE NADÁNÍ PRO POKORU A ODPUŠTĚNÍ“ (Ernst Moritz Arndt)
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3.5.PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Poslání:
Posláním pečovatelské služby je zabezpečení životních potřeb seniorů od 60 let a
ostatních dospělých osob od 19 let se zdravotním postižením. Umožňujeme tak osobám
zvládnout péči o sebe a domácnost a prodloužit tak jejich život v přirozeném sociálním
prostředí. Služba je poskytována na základě individuálně určených potřeb a přání osob s
respektem k lidské důstojnosti. Je založena na etických principech a dodržování
základních lidských práv a svobod. Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech
klientů a ambulantní služby v sídle organizace Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích.
Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let a dospělí od 19 let se zdravotním postižením.
Popis služby:
Terénní služba je realizována v domácnostech klientů v obci Myslibořice a jejím okolí každý
den (PO – NE) dle kapacity a možnosti služby v časovém intervalu od 7.00 do 19.00 hod.
Ambulantní služba je poskytována v budově Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích v
pracovních dne (PO – PÁ) od 7.00 do 15 hod.
Dovoz obědů je prováděn v pracovních dnech (PO – PÁ) od 10.30 do 14 hod.
Vedoucí služby:
Hana Svobodová, zastupující vedoucí: Ilona Pelánová, DiS, tel. 568 834 942
Sociální pracovnice: Martina Cahová, DiS., tel. 568 834 958
Zajímavosti z Pečovatelské služby v roce 2017:
Naše pečovatelská služba významně přispívá k tomu, aby lidé jí využívající mohli s pomocí
co nejdéle žit ve svém přirozeném prostředí. Pomáhá jim také překonávat omezení, která s
sebou přináší věk a zdravotní obtíže. Při poskytování této naší služby respektujeme
jedinečnost každého klienta, jeho zvyklosti a životní styl. Pečovatelskou službu využilo v
loňském roce celkem 52 klientů, a to hlavně z Jaroměřic nad Rokytnou, Myslibořic a obcí
vzdálených do 15 km od Myslibořic. Všestrannou pomoc jim zajišťovaly dvě pracovnice v
sociálních službách. Pomáhaly jim s úklidem v domácnosti, s hygienou, s praním a
žehlením prádla, donáškou obědů, pochůzkami po městě a doprovázely je k lékaři a na
úřady. S rostoucím počtem klientů, kteří využívali naši pečovatelskou službu, došlo v
polovině roku k navýšení úvazku o 0,5. Tento pracovní úvazek mohl být navýšen díky
významné podpoře Nadace Jistota KB, která nám na něj přispěla částkou 80 tis. Kč.
Nezbytnou součástí pečovatelské služby je i možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek, jako jsou např. chodítka, vozíky, toaletní křesla či polohovací postele. Dle zájmu
klientů jsme poskytovali i fakultativní služby (pedikúru, kadeřnictví, dopravu vozidlem).
Statistika služby za rok 2017:
Počet uživatelů služby: 52 • Nově přijatých klientů: 10
Průměrný věk klientů: 81,2 • Počet poskytnutých úkonů za rok: 4 795
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„V ŽIVOTĚ DOSTANEŠ TOLIK, KOLIK DÁŠ“ (M.LEBOEUF)

3.6. DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
Naši klienti mohou v budově střediska využívat k plné spokojenosti ještě další služby, ke
kterým patří kadeřnictví, pedikúra, nákupy v kantýně a půjčování knih v naší dobře
vybavené knihovně. Knihy jsou také volně k dispozici v malých knihovnách po celé
budově střediska.
Důležitou a nezbytnou součástí života našich klientů je poskytování duchovní a
pastorační péče. Od pondělí do pátku se v kapli od 15.30 hod konají biblické hodiny,
které připravují faráři Tomáš Potoček, Jan Trusina, Jiří Sladký a dále Ludvík Klobása a
Hana Najbrtová. Ve čtvrtek od 16.30 hod se mohou klienti zúčastnit katolické mše svaté,
kterou slouží farář Tomáš Holcner. V neděli a sváteční dny jsou v kapli od 10.30 hod
bohoslužby, které vede Tomáš Potoček. Všechna tato shromáždění jsou otevřena
veřejnosti a klienti je mohou poslouchat na jednotlivých pokojích prostřednictvím
interního rozhlasu.
V rámci pastorační práce navštěvuje evangelický farář Tomáš Potoček klienty na
pokojích i při případné hospitalizaci v nemocnici. Poskytuje jim podporu a duchovní
pomoc, stejně tak jako pastorační pracovnice Hana Najbrtová. Kromě individuálních
návštěv na pokojích každé sobotní odpoledne předčítá klientům ze zajímavých knih.
Vítanou pomocí pro náš personál jsou také dobrovolníci. Najdeme je v kuchyni, při práci
na zahradě i v prádelně. Ovšem hlavní a nejdůležitější smysl jejich práce vidíme v přímém
kontaktu s klienty. V roce 2017 odpracovali celkem 2624 dobrovolnických hodin. Chodí s
nimi na procházky do parku, povídají si, čtou knihy, hrají hry nebo pomáhají při akcích
pořádaných střediskem. Vítanou pomocí a oživením jsou i remní dobrovolnické dny, při
kterých nám dobrovolníci z ČEZu pomáhali s údržbou parku, při řezání dřeva či umývání
oken.
Velkým zážitkem pro naše klienty i zaměstnance bylo setkání s dobrovolníky z Jižní Korei.
Skupinka asi patnácti dobrovolníků u nás pobyla jeden den. Nejprve nám předvedli
ukázky ze svých typických tanců a bojových umění a v odpoledních hodinách
pomáhali se sběrem brambor a trháním lebedy.
Provozní zázemí střediska tvoří kuchyň, prádelna, úklid a údržba.
Vedoucí kuchyně:
Jitka Puklická
Hlavním cílem kolektivu pracujícího v naší kuchyni je příprava chutných jídel z kvalitních
surovin a strava uzpůsobená nejen na zvyklostem, ale také na aktuálnímu zdravotnímu
stavu daného klienta. V kuchyni každodenně připravují snídaně, obědy, svačiny a
večeře, a to nejen pro klienty, ale i zaměstnance. Oběd si mohou všichni strávníci vybírat
ze dvou variant, a to podle své chuti. Jediné omezení pro klienta představuje jeho
aktuální zdravotní stav, podle kterého potom dietní sestra počítá nutriční hodnoty
jednotlivých jídel.
„BuĎ VÍTÁN TY, KDOŽ PŘICHÁZÍŠ POMOCI VŠEM V PRÁCI VŠECH“ (J.A.KOMENSKÝ)
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Kuchyň denně připravuje až šest druhů diet, a to racionální, diabetickou, šetřící,
diabetickou šetřící, diabetickou šetřící warfarinovou a šetřící warfarinovou. Energetická
náročnost každého jídla je ovlivněna celkovým zdravotním stavem klienta.
Vedoucí prádelny:
Bohumila Stejskalová
Pracovníci prádelny se během roku starali o to, aby měli naši klienti vždy vyprané, zašité a
vyžehlené prádlo. V roce 2017 vyprali a vyžehlili celkem 60 310 kg prádla.
Vedoucí technického úseku:
Marek Procházka
Technický úsek se celoročně staral o údržbu budovy střediska a také o přilehlý park a
zahradu. Velký nárůst práce měl zejména v měsících únoru – srpnu, kdy probíhala
oprava oddělení „U Kaple“ a také oprava sesterny. Zde pomáhali se stěhováním klientů
a také při různých zednických a úklidových pracech. Jeho pracovníci se také podílejí na
odvozu klientů k lékařům či na různé akce a aktivity. Technický úsek také v polovině roku
posílil nový pracovník, a to Roman Novák.

14

4. ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE A SOCIÁLNÍ PRÁCE
4.1. ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Vedoucí zdravotního úseku:
Jiřina Foltýnová
Odbornou zdravotní péči zajišťovalo v roce 2017 v našem domově 11 registrovaných
zdravotních sester. Dvě z nich se zaměřovaly především na ošetřovatelskou rehabilitaci.
Ostatní zdravotní sestry poskytovaly odbornou zdravotní péči v nepřetržitém provozu.
Byla zaměřena především na:
•
zajištění, přípravu a podávání léků
•
odběr biologického materiálu k vyšetření
•
potřebná ošetření
•
prevenci vzniku dekubitů, případně jejich léčby a využívání dostupných
polohovacích pomůcek
•
péči při nemoci klienta
•
hodnocení aktuálního zdravotního stavu klientů
•
spolupráci s praktickým a odbornými lékaři
•
zajištění a evidence preventivních prohlídek a vyšetření
•
vedení příslušné zdravotnické dokumentace

Ošetřování klientů bylo prováděno na základě indikace lékaře a vykazováno na
zdravotní pojišťovny. V roce 2017 jsme úkony vykazovali na Všeobecnou pojišťovnu
ČR, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Českou
průmyslovou pojišťovnu.
Každému klientovi našeho střediska byla věnována individuální ošetřovatelská a
zdravotní péče odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Zvláštní pozornost je věnována
především klientům dlouhodobě upoutaným na lůžko. U nich je velké riziko možnosti
vzniku dekubitů, kterým se snažíme předcházet používáním aktivních i pasívních
antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek. V roce 2017 se nám podařilo z
různých grantů a dotací pořídit matrace a polohovací pomůcky nové. U méně
pohyblivých klientů byl velký důraz kladen na pravidelné polohování a promazávání
nejvíce náchylných míst ke vzniku dekubitů. Klienti byli také posazováni buď na lůžku
nebo na speciální křeslo Gavota.
Velká pozornost byla také věnována rehabilitaci klientů. Byla prováděna individuálně
dle aktuálního zdravotního stavu každého z nich. U ležících klientů byla prováděna
přímo na lůžku. Klienti na vozíku byli rozcvičováni pomocí přístroje Motomed. Za jeho
pomoci jsou pasívně i aktivně rozcvičovány dolní a horní končetiny. Důležitou součástí
práce rehabilitačních sester je také nácvik stoje, a to u žebřin nebo pomocí zvedáku a
také nácvik chůze. Ten je prováděn za pomocí vysokého chodítka, ze kterého se po
zlepšení zdravotního stavu přechází na chodítko nízké.
K postupnému rozhýbání končetin dochází také při hromadném cvičení klientů, které
probíhá 2x týdně a zúčastňuje se ho okolo 20 klientů. Rehabilitační místnost je kromě
rotopedu a motrenového šlapadla vybavena také dvěma mechanickými šlapadly,
žebřinami, gymnastickými míči a balančními podložkami.
„ÚCTA K ŽIVOTU JE NEJVYŠŠÍ INSTANCE“ (A. Schweitzer)
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Do našeho střediska dojíždí pravidelně 2x týdně (úterý a čtvrtek) praktický lékař, 2x
měsíčně kožní lékař a 1x měsíčně psychiatr. Dle potřeby zvláště imobilních klientů
dochází do střediska také zubní lékař. V případě potřeby jsou naši klienti odesílání na
odborná vyšetření do těchto odborných ambulancí: diabetologická, interní,
kardiologická, urologická, nefrologická, chirurgická, ortopedická, oční, plicní,
foniatrie, ORL a gynekologická. Klienti jsou ke specializovanému vyšetření nebo
hospitalizaci přepravováni naším služebním autem nebo sanitkou.
K většímu komfortu zdravotních sester i našich klientů určitě přispělo i plánované
rozšíření sesterny, a to o jednu místnost. Tato akce probíhala na konci prázdnin a byla
hotova za necelé tři týdny. V současné době mají již naše sestřičky dostatek místa na
převazy, vyšetření klientů i na uložení léků.
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4.2. SOCIÁLNÍ PRÁCE
Sociální pracovnice v našem středisku patří k prvním osobám ve chvíli, kdy sám senior
nebo pečující osoba hledá řešení změn, které stáří přináší. Snaží se lidem pomoci
zorientovat se v situaci, ve které se ocitli. Pomáhají jim při hledání a nalezení správné
sociální služby. V rámci sociálního poradenství nabízí klientům informace, rady,
podporu a naslouchání. Poradenství probíhá telefonicky, e-mailem nebo osobně.
Jejich hlavní pracovní náplní je ještě před nástupem klienta do zařízení zajišťovat
jednání se zájemcem o službu, provádět sociální šetření a shromažďovat potřebné
doklady pro vypracování smluv o poskytování sociální péče. Po nástupu klienta
potom vyřizují veškerou agendu související s jeho příchodem nebo ukončením pobytu.
Zabezpečují také kontakt s úřady, poštou, bankami nebo s jejich souhlasem všechny
tyto záležitosti vyřizují. Součástí jejich činnosti je také příprava nejrůznějších podkladů
pro Okresní soud nebo Českou správu sociálního zabezpečení a vedení archivu
sociální dokumentace.
Se stávajícími žadateli o sociální službu pravidelně mapují jejich aktuální situaci.
Vzhledem k naší dlouhodobě naplněné kapacitě podporují žadatele a jejich rodiny v
péči v domácím prostředí s využitím naší terénní pečovatelské služby.

Sociální

pracovnice zaevidovaly v roce 2017 celkem 236 žádostí o umístění v našem středisku.
Nově přijato bylo 37 klientů. Odlehčovací službu využilo celkem 32 klientů.
V roce 2017 byl počet sociálních pracovnic navýšen na tři. V červenci nově nastoupila
Jitka Vašíčková, která má na starosti klienty z Domova pro seniory. V září nastoupila Iva
Horálková, která se stará o klienty v Domově se zvláštním režimem, v Domově pro
osoby se zdravotním postižením a zajišťuje i obsazenost Odlehčovacích služeb.
Martina Cahová má na starosti pečovatelskou službu. Do poloviny roku pracovala
jako sociální pracovnice také Ilona Pelánová, která od července 2017 zastupuje
dlouhodobě nemocnou vedoucí služby Domova pro seniory.

„NEJVĚTŠÍM ŠTĚSTÍM V ŽIVOTĚ JE PŘESVĚDČENÍ, ŽE JSME MILOVÁNI“ (V. HUGO)
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5.ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY VE STŘEDISKU V ROCE 2017
LEDEN:
Byly pokáceny dva vzrostlé smrky
před budovou střediska, které už začaly
ohrožovat kolemjdoucí. Uvolnily tak
místo novým stromům. Současně byly
pokáceny a ošetřeny další stromy v
parku.
12. ledna si naši klienti v rámci
mezigeneračních aktivit společně
zazpívali s dětmi ze školy.
24. ledna jsme pro naše klienty
připravili zajímavou besedu o včelách a
jejich produktech s paní Jitkou
Kurtinovou, spolumajitelkou
nedalekého včelařství. Její zajímavé
vyprávění doplněné obrázky bylo
zakončeno ochutnávkou včelích
produktů.

ÚNOR
Na 10. února jsme pro naše
klienty, jejich rodiny i zaměstnance
připravili tradiční „Zámecký ples“. K
tanci i poslechu hrála skupina Credit.
Ples zahájila svým vystoupením taneční
skupina dětí z myslibořické školy
„Dance steep“. Výtěžek plesu ve výši
téměř 30 tis. Kč byl věnován na
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zakoupení nové vany v Domově pro
seniory.
V polovině února začala rozsáhlá
oprava pokojů v oddělení „U kaple“. Na
všech pokojích byly opraveny rozvody
vody, elektroinstalace a také
namontováno nové noční osvětlení
nad lůžky. Pokoje jsou nově vybaveny
také moderním komunikačním
systémem.
28. února připravili zaměstnanci
pro naše klienty „Maškarní ples“. Velké
množství masek, chutné občerstvení a
muzikanti z Mohelna přispěli k dobré
náladě všech zúčastněných.

BŘEZEN
3. března se naši klienti spolu s
dětmi z Dětského domova v Hrotovicích
sešli při společném tvoření v keramické
dílně. Byla to první akce v rámci
společného projektu „Přijeďte k nám na
návštěvu“.
17. března jsme s několika našimi
klienty zajeli na oplátku do Dětského
domova v Hrotovicích. Zde se společně
při dobrém občerstvení povídalo,
tvořilo i plánovaly další společné

aktivity.
22. března jsme uspořádali
tradiční turnaj v „Člověče, nezlob se“,
kterého se zúčastnilo více než 40
aktivních hráčů. Odměnou za jejich
účast byl obrovský dort ve tvaru této
oblíbené hry.
22. března se klienti Slunečnice
zúčastnili turnaje v kuželkách v Třebíči.
Soutěžili spolu s kamarády z ostatních
podobných zařízení v okrese a odvezli si
z toho turnaje krásné třetí místo spolu s
pohárem a cenami.

DUBEN
7. dubna proběhl v prostorách
našeho střediska „Velikonoční jarmark“
výrobků našich klientů.
8. dubna potěšili naše klienty svým
pěveckým vystoupením členové FS
ČCE v Třebíči.
Náš projekt „Kdo má židli, ten
bydlí“ byl vybrán k nanční podpoře z
programu „ČSOB pomáhá regionům“.
Podařilo se nám získat částku 69 tis. Kč,
ze které jsme zakoupili židle a stolky na
pokoje klientů.
11. dubna jsme naši činnost a

výrobky prezentovali na
„Velikonočním jarmarku“ v nedaleké
Jaderné elektrárně Dukovany. Velký
úspěch mezi zaměstnanci měly hlavně
různé košíky, velikonoční dekorace a
také perníčky.
Více než dvacet našich
zaměstnanců spolu s klienty Slunečnice
se připojilo k celokrajské akci „Čistá
Vysočina“. V okolí silnic mezi
Hrotovicemi, Myslibořicemi a
Jaroměřicemi se podařilo nasbírat 35
pytlů různého odpadu, který vyhazují
nezodpovědní řidiči ze svých aut.
22. dubna zahráli ochotníci ze
Zvěrkovic našim klientům divadelní
představení „Nevěsty z Moravy“.
22. dubna se klienti Slunečnice
zúčastnili Plesu zdravotně postižených v
Třebíči.

KVĚTEN
Náš dobrovolník Petr Šimon, který
každoročně věnuje část svojí dovolené
ve prospěch našich klientů, získal hlavní
cenu v krajské soutěži „Ceny Ď“.
3. května jsme se společně s
našimi dvěma klientkami a dětmi z DD v
Hrotovicích zúčastnili zakončení
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projektu „Přijeďte k nám na návštěvu“.
Akce se uskutečnila v Jihlavě v budově
krajského úřadu.
17. května opět po roce
pomáhali v našem středisku
dobrovolníci z ČEZu. Umývali okna,
řezali dřevo a uklízeli park před blížícím
se červnovým benečním koncertem.
Lesy ČR nám věnovaly velkorysý
dar – 50 tis. Kč na zakoupení vany se
zvedákem do jedné z našich koupelen.
Firma Altreva Třebíč nám
věnovala velké množství pracovních
oděvů pro naše zaměstnance.

ČERVEN
4. června se v brněnském
Červeném kostele konaly „Hudební
nešpory“, jejichž výtěžek ve výši 4 999 Kč
putoval na zakoupení vany se
zvedákem. I v evangelickém kostele v
Horních Vilémovicích se v tomto měsíci
konal beneční koncert, jehož výtěžek
ve výši 3 080 Kč byl použit také na
zakoupení vany.
14. června jsme naše služby
prezentovali na Veletrhu sociálních
služeb v Třebíči na Karlově náměstí.
18. června jsme pro naše klienty,
příznivce i veřejnost uspořádali již
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IX. Beneční koncert „Odpoledne s
dechovkou“, jehož výtěžek ve výši 29
700Kč byl věnován 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.

ČERVENEC
12. července si naši klienti mohli
poslechnout zajímavé vyprávění o
liliích. Přijel za nimi pěstitel pan Klement,
který zároveň několik druhů těchto
krásných květin přivezl na ukázku.
Dobrovolnické řady rozšířili Tomáš
Faktor a Simona Hájková.

SRPEN
Nadace Agrofert podpořila
částkou 120 tis. Kč náš projekt
„Vybavení pokojů pro odlehčovací
služby novými kompenzačními a
zdravotnickými pomůckami“.
15. srpna začala oprava a rozšíření
sesterny v 1. patře střediska.
16. srpna přijelo do našeho
střediska téměř dvacet mladých
dobrovolníků z Jižní Korei, kteří nám
jednak předvedli něco ze své kultury a
zároveň nám pomáhali se sběrem
brambor.

ZÁŘÍ
1. září proběhlo v jaroměřické
restauraci Opera podzimní setkání
dobrovolníků našeho střediska. Za jejich
nezištnou pomoc jsme jim poděkovali a
předali malé dárky.
6. září jsme pro naše klienty za
pomoci dětí ze školy i nedalekého
Dětského domova v Hrotovicích
uspořádali již pátý ročník Myslibořické
olympiády.
11. září byla dokončena oprava
sesterny.
Třebíčská rma Tipafrost nám

věnovala dvě krabice polárkových
dortů, ze kterých jsme udělali zmrzlinové
poháry a potěšili tak naše klienty.
Firma Isolit – Bravo nám věnovala 2
choppery na přípravu mixované stravy
na jednotlivých odděleních.
Ve dnech 18.- 24. září jsme se
zapojili do celostátní akce „Dny
paměti“, při jejichž organizaci nám
pomáhali studenti ze středních škol v
Třebíči a Moravských Budějovicích.
20. září proběhlo setkání bývalých
zaměstnanců střediska, kterého se v
příjemné atmosféře zúčastnilo třicet lidí.
Na konci září ukončila v našem
středisku po ročním působení
dobrovolnickou službu běloruská
dobrovolnice Natalia Dounar.

ŘÍJEN
3. října jsme díky vstřícnosti Jemča
Jemnice mohli pro naše klienty připravit
„Podzimní posezení s čajem“. K dobré
náladě určitě přispěla i Mohelenská
kapela, která známé písničky při
dobrém čaji a chutném občerstvení
vyhrávala až do pozdních odpoledních
hodin.
V týdnu od 2. do 8. října probíhal v
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našem středisku i celé republice „Týden
sociálních služeb“, v rámci kterého si
zájemci mohli prohlédnout naše
středisko a zároveň shlédnout výstavu
„Stáří očima dětí“ umístěnou ve
vestibulu střediska.
60 tis. Kč nám věnoval VDV Olgy
Havlové v rámci svého grantového
řízení „Senior“ na zakoupení nové vany
do koupelny v 1. patře střediska.
Ve dnech 20. – 21. října probíhaly v
celé ČR volby do Parlamentu ČR.
Zúčastnit se jich mohli i naši klienti, jelikož
volební místnost byla umístěna přímo v
budově střediska. Tohoto svého práva
využilo 33 z nich.
Nadace České spořitelny
podpořilo částkou 40 tis. Kč náš projekt
„Stáří není překážka“, díky kterému
budeme moci realizovat řadu
zajímavých aktivit pro naše klienty.

LISTOPAD
11. listopadu potěšil svým
vystoupením naše klienty lukovský
pěvecký sbor pod vedením paní Heleny
Bartesové.
Firma Esko T nám věnovala dva
nové plastové kontejnery na směsný
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odpad v celkové hodnotě 13 tis. Kč.
Bylo vysazeno 10 nových
okrasných i ovocných stromů v parku a
také na evangelickém hřbitově.
Oslovením nových dárců a také
díky podpořeným grantům se nám
podařilo získat v druhé polovině roku
téměř 300 tis. Kč na novou vanu se
zvedákem pro klienty v 1. patře
střediska. Vana bude v provozu po
dokončení rekonstrukce koupelny.
25. listopadu se v evangelickém
kostele v Novém Městě na Moravě
uskutečnil beneční koncert „Zpěvem
proti demenci“, jehož výtěžek ve výši 11
828 Kč Jsme využili na zakoupení vany
se zvedákem.
26. listopadu strávili naši klienti
příjemné odpoledne s písničkami za
doprovodu harmoniky.
27. listopadu jsme se se třemi
našimi klienty mohli zúčastnit natáčení
předvánočního pořadu TV Šlágr v
nedaleké Valči.
Nadace ČEZ zařadila náš projekt
„V novém se bude lépe žít“ do svojí
podpory v rámci programu „Pomáhej
pohybem“. Díky pomoci mnoha
přispěvatelů jsme získali částku 132 700
Kč na rekonstrukci oddělení Domova
pro seniory.

PROSINEC
4. prosince jsme prezentovali svoje
služby a výrobky na Veletrhu sociálních
služeb v Třebíči v budově městského
úřadu.
5. a 6. prosince jsme využili
možnosti a zúčastnili se projektu „Plníme
přání“, kterou pro neziskové organizace
každoročně pořádá Jaderná
elektrárna Dukovany. Prodávali jsme
zde různé drobnosti, které vyrábějí naši
klienti v rámci dopoledních aktivizací. Z
výtěžku této akce ve výši 6 tis. Kč
budeme moci nancovat některé
zajímavé akce pro naše klienty.
6. prosince se uskutečnila ve velké
jídelně “Mikulášská nadílka“ za
hudebního doprovodu pana Noska.
9. prosince jsme již počtvrté v řadě
připravili pro naše klienty a jejich rodiny
„Adventní posezení“. V jeho rámci si
mohli všichni spolu s dětmi ze školy
zazpívat známé koledy, vytvořit si malé
vánoční dekorace, zakoupit si výrobky
klientů, posedět se svým blízkým při
malém občerstvení či vyslechnout si
koncert třebíčského farního sboru.
15. prosince se v přízemí budovy
střediska uskutečnil „Vánoční jarmark“
výrobků klientů, který se jako vždy těšil
velkému zájmu z řad zaměstnanců, dětí
ze školy i občanů z obce. Jeho výtěžek
využijeme na zakoupení materiálů pro
potřeby aktivizačních činností.
17. prosince si mohli naši klienti i
jejich rodiny poslechnout vánoční písně
a melodie v podání martínkovského
pěveckého sboru Jordán.
18. prosince přijely za našimi
klienty děti z Dětského domova v
Hrotovicích a potěšily je svým
předvánočním pásmem plným

básniček a písniček.
21. prosince jsme výrobky našich
klientů prodávali na dalším
předvánočním jarmarku, tentokrát v
Rokytnici nad Rokytnou.
24. prosince mohli naši klienti
shlédnout vánoční hru v podání dětí z FS
ČCE v Třebíči.
29. prosince jsme společně s
našimi klienty oslavili Silvestra.
Nechybělo ani výborné občerstvení,
víno a také hudba.

23

6.EKONOMIKA A ZAMĚSTNANCI
6.1.HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2017
V roce 2017 hospodařilo středisko se ziskem po zdanění ve výši 855 tis. Kč.
Celkové výnosy střediska činily 53 839 tis. Kč. Z toho výnosy související s poskytováním
sociálních služeb činily 53 559 tis. Kč a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti 280 tis. Kč.
Celkové náklady střediska činily 52 984 tis. Kč. Z toho náklady vynaložené na
poskytování sociálních služeb činily 52 782 tis. Kč a náklady na vedlejší hospodářskou
činnost 202 tis. Kč.
Vlastní jmění střediska má hodnotu 77 228 tis. Kč.
Náklady na jedno lůžko v roce 2017 činily 29 tis. Kč/měsíc.
INVESTICE
Technické zhodnocení hlavní budovy
Na oddělení U Kaple a v bývalém služebním bytě ve 2. patře střediska byl nainstalován
nový komunikační systém „ Klient – sestra“. Tato investiční akce si vyžádala náklady ve
výši 526 tis. Kč. Na ni jsme obdrželi dotace a dary v celkové výši 279,5 tis. Kč (z toho z
Kraje Vysočina ve výši 200 tis. Kč a z několika obcí našeho kraje ve výši 79,5 tis. Kč).
Dlouhodobý majetek
Na jaře 2017 jsme po ukončení leasingu zakoupili za cenu 243 tis. Kč osobní automobil
ford KUGA (pro potřeby ředitelky) a na podzim automobil Opel Meriva za 85 tis. Kč (pro
potřeby pečovatelské služby).
Na oddělení U Kaple byla pořízena podpultová myčka Zanussi za 58 tis. Kč.
Na ekonomické oddělení byl pořízen multifunkční stroj Kyocera, jehož pořizovací cena
byla 88 tis. Kč.
Na průběžně opravované oddělení U Ordinace jsme pořídili koupací vanu s
automatickým plnícím systémem a zvedák k přesunu klientů do vany. Vana bude
namontována po opravě koupelny. Pořizovací cena vany se zvedákem byla 298 tis.
Kč. Na jejich zakoupení jsme získali nanční prostředky ve výši 279 tis. Kč.
NÁKLADY
Největší část nákladů střediska tvoří tradičně osobní náklady (hrubé mzdy, dohody o
provedení práce, dohody o pracovní činnosti, zákonné odvody z mezd, povinné
vzdělávání zaměstnanců a příspěvky na obědy) ve výši 36 582 tis. Kč.
Dalšími významnými náklady roku byly:
nakupované služby
4 268 tis. Kč
spotřeba potravin
4 068 tis. Kč
odpisy majetku
2 531 tis. Kč
spotřebované energie
1 660 tis. Kč
opravy a udržování majetku
1 562 tis. Kč (zejména na opravy oddělení U Kaple)
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VÝNOSY
Zajištění provozu střediska je vícezdrojové. V roce 2017 patřily k nejvýznamnějším
zdrojům nancování tyto:
příjmy od klientů (ubytování, stravování, pečovatelská služba atd.)
16 428 tis. Kč
příspěvky na péči
13 799 tis. Kč
provozní dotace z prostředků MPSV
12 663 tis. Kč
úhrady zdravotních pojišťoven
5 865 tis. Kč
provozní dotace z prostředků Kraje Vysočina
2 272 tis. Kč
snížení vlastního jmění ve výši odpisu z dotovaného majetku
638 tis. Kč
zúčtování fondů, přijaté nadační příspěvky a dary
684 tis. Kč
FONDY
Středisko vytváří postupně fondy, na kterých jsou soustřeďovány zdroje na investice
a pořízení krátkodobého majetku.

Přehled fondů a jejich navýšení či čerpání v roce 2017 ukazuje následující tabulka (v tisících Kč):
Označení fondu
Počáteční stav
Příjem
Výdej
Zůstatek
911- sociální
42
0
0
42
912- darů
1 550
482
87
1 945
915 - reprodukce
1 326
1 893
738
2 481
916 - rezervní
658
90
316
432
917 – změna
43
0
46
stavu – Media
3
Celkem
3 579
2 508
1 140
4 947
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6.2. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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6.3. ZAMĚSTNANCI
K 31. prosinci bylo v našem středisku zaměstnáno 113 lidí, z toho 77 pracovnic v přímé
péči a 36 ostatních zaměstnanců. Rodičovskou nebo mateřskou dovolenou čerpalo 6
zaměstnankyň. Další 3 zaměstnanci mají podepsanou dohodu o pracovní činnosti.
Během roku byly uzavřeny dohody o provedení práce v rozsahu 300 odpracovaných
hodin s celkem 48 pracovníky.
V roce 2017 rozšířily řady našich pracovníků v přímé péči paní Jana Nováková, Jana
Pokorná, Jana Padělková, Nikol Šúteriková, Marie Novotná, Marie Zejdová, Veronika
Ištvanová, Simona Vejtasová a Stanislava Přibylová. Přijali jsme i dvě nové sociální
pracovnice, a to Jitku Vašíčkovou a Ivu Horálkovou. Technický úsek posílil pan Roman
Novák. Na konci roku jsme přijali také novou zdravotní sestru, a to Janu Beránkovou.
Během roku nastoupilo do pracovního poměru v našem středisku ještě 7 dalších
pracovníků, kteří z různých důvodů ještě ve zkušební době pracovní poměr ukončili.
V průběhu roku odešly do zaslouženého důchodu paní Marie Ambrosková a také
dlouholetá pracovnice paní Libuše Stejskalová. Pracovní poměr ukončily ještě 4 další
pracovnice.
Během roku bylo evidováno 59 pracovních neschopností, které v souhrnu
představovaly celkem 3 132 kalendářních dnů nemoci. Bylo také čerpáno celkem 21
případů ošetřování člena rodiny.
Benety pro zaměstnance v roce 2017:
týden dovolené navíc
příspěvek na obědy
zvýhodněné ubytování i možnost přespání po směně
příspěvek na penzijní spoření zaměstnavatelem odstupňovaný podle
odpracovaných let
jednorázový nanční příspěvek při životním jubileu
čtyři poukazy na masáže
možnost bezplatně se vzdělávat v rámci pracovní doby, a to většinou i přímo v
budově střediska
zájezdy na Florii Kroměříž a do Prahy na vánoční koncert Gregorian s Amélií
Brightman
vánoční večírek pro zaměstnance s hudbou, občerstvením, vystoupením
barmana a dárky.
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6.4. FUNDRAISING, PR A REALIZOVANÉ PROJEKTY
Úsek fundraisingu a public relations je již řadu let nedílnou součástí ekonomického úseku.
Kromě psaní různých grantových a dotačních žádostí soustřeďoval svoji činnost na
oslovování nových dárců a udržování kontaktů s dárci stávajícími. V roce 2017 se mu
podařilo získat nanční a materiální dary ve výši 632 845 Kč. Projekty byly podpořeny
částkou 892 100 Kč a z dotačních řízení obcí a měst jsme získali 85 000 Kč.
Díky těmto získaným nančním prostředkům jsme mohli realizovat řadu zajímavých aktivit
pro naše klienty, na které by se jinak nedostávalo nančních prostředků. Finanční dary
také směřují na donancování řady projektů, nezbytné opravy budovy střediska,
zakoupení potřebného vybavení na jednotlivé pokoje a také údržbu přilehlého parku.
Úsek fundraisingu se také podílel na přípravě a organizaci akcí pro klienty, jejich rodiny a
veřejnost. K nejvýznamnějším, které tento úsek připravil a realizoval v roce 2017, byl ples,
maškarní karneval, beneční koncert, olympiáda, setkání bývalých zaměstnanců,
„Týden paměti, „Podzimní posezení s čajem“, IV. Adventní setkání rodin, besedy či mnohé
mezigenerační aktivity.
Aktualizuje také webové stránky a facebook, vydává tiskové zprávy a připravuje různé
propagační materiály. Pro klienty, dárce a příznivce domova vydává 3x ročně zpravodaj
střediska, který vychází pod názvem „Občasník“. Zúčastňuje se také mnoha
propagačních akcí ve prospěch střediska, jarmarků a veletrhů sociálních služeb. V roce
2017 se podílel na přípravě a realizaci osvětových a zábavných akcí v Novém Městě na
Moravě. Projekt byl realizován pod názvem „Město přátelské demenci“.
Na úseku fundraisingu v roce 2017 pracovaly Blanka Veselská a Libuše Hašková, která v
průběhu měsíce prosince odešla na mateřskou dovolenou.
Nejdůležitější podpořené projekty roku 2017:
1.
Projekt „Kdo má židli, ten bydlí“, byl vybrán k podpoře v rámci programu „ČSOB
pomáhá regionům“. Získali jsme 69 tis. Kč na zakoupení židlí a stolů na pokoje klientů.
2.
Podařilo se nám také získat téměř 300 tis. Kč na zakoupení vany se zvedákem na
koupelnu v 1. patře střediska. Mohli jsme ji zakoupit díky příspěvku mnoha dárců a také
díky výtěžku již IX. Benečního koncertu „Odpoledne s dechovkou“ konaného v červnu
2017. Významné částky na její pořízení se nám podařilo získat z VDV Olgy Havlové, a to 60
tis. Kč a také z Lesů ČR 50 tis. Kč.
3.
Z Kraje Vysočina jsme získali 161 400 Kč na projekt „Dobrovolníci v Diakonii ČCE –
středisku v Myslibořicích“.
4.
Z programu „Investujeme v sociálních službách“, který vyhlásil Fond Vysočiny, jsme
obdrželi částku 179 tis. Kč na pořízení a instalaci komunikačního systému „Klient – sestra“.
5.
Nadace Jistota KB nám věnovala částku 80 tis. Kč na projekt „Náklady na
donancování pečovatelské služby“.
6.
Z Nadace Agrofert jsme získali částku 120 tis. Kč na projekt „Vybavení pokojů pro
odlehčovací služby zdravotnickými a kompenzačními pomůckami“. Díky této podpoře
jsme mohli zakoupit nové postele a toaletní židle na nově opravené pokoje pro
odlehčovací služby.
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7.
Nadace České spořitelny nám přispěla částkou 40 tis. Kč na projekt „Stáří není
překážka“, díky kterému můžeme realizovat různorodé aktivity pro naše klienty (výlet,
koncerty, mezigenerační setkávání, olympiádu).
8.
Nadace ČEZ zařadila náš projekt „V novém se bude lépe žít“ do podpory v
mobilní aplikace „Pomáhej pohybem“. Díky aktivnímu přístupu všech našich
sympatizantů se nám podařilo získat 132 700 Kč na opravy pokojů v Domově pro seniory.
9.
Projekt „Vysočina Imprint“ realizujeme ve spolupráci s Hodinou H z Pelhřimova.
Díky němu k nám přijíždějí zahraniční dobrovolníci, které využíváme k různým aktivitám s
našimi klienty. Tento projekt podporuje mj. motivaci mladých lidí, otevírá místní komunity
jiným kulturám, posiluje pozitivní vnímání neformálního vzdělávání a získávání zkušeností
v praxi.
ZE SRDCE DĚKUJEME TĚMTO NAŠIM DÁRCŮM ZA PODPORU:
Alfa in a.s., Altreva spol. s.r.o., MUDr. Eliška Ambrožová, AutoGas Barták s.r.o.,
Autoopravna Žák a synové, Aleš Bělský, Miroslav Blažek, Milada Bulová, B – Technik
Třebíč, Ester Čašková, Česká lékárna a.s., Český rozhlas, ČSOB, Diakonie ČCE Praha,
DPV Myslibořice, FS ČCE Brno I, FS ČCE v Horních Vilémovicích, FS ČCE v Novém Městě
na Moravě, FS ČCE v Třebíči, Dobromila Fialková, MUDr. František Filipský, Filko – Zdeněk
Filipský, Ing. Ivo Fišer, Ferrum s.r.o., Fond Vysočiny, Mgr. Tomáš Garštík, Hodina H
Pelhřimov, Hrotovická obchodní, GA Holding s.r.o., Radim Girgaš, MUDr. Blanka
Götzová, Bc. Michaela Grmelová, Jaroslav Hanzelka, Jana Hašková, Hartmann – Rico
a.s., Hotel Opera Jaroměřice nad Rokytnou, Lenka Horáková, Ing. Pavel Chmelka,
Investing Třebíč s.r.o., Isolit Bravo s.r.o., Jemča Jemnice, Libuše Jedličková, Stella
Kadeřávková, Kardia JH MUDr. Lubomír Berka, Ing. Karel Katovský, Aleš Karásek, Ing.
Tomáš Kimmer, Helena Kuderová, Irena a Pavel Kovaříkovi, Kraj Vysočina, Květoslava
Kratochvílová, Křesťanská služba při ČCE, MUDr. Jan Kousalík, MUDr. Jana Langášková,
Lesy ČR, s.p., Lékárna Vltavínská Třebíč, Iva Malá, Radka Matějková, Jiří Mutina, Město
Hrotovice, Město Jemnice, Město Třebíč, Město Jaroměřice nad Rokytnou, Městys
Dalešice, Městys Mrákotín, Městys Okříšky, Mlékárna Polná s.r.o., Miko Kratochvílová
Moravské Budějovice, Módní oděvy Jemnice, Hana a Jiří Müllerovi, Nadace Agrofert,
Nadace ČEZ, Nadace České spořitelny, Nadace Jistota, Ing. Jana Nedbalová, Obec
Čáslavice, Obec Dukovany, Obec Hartvíkovice, Obec Horní Vilémovice, Obec Klučov,
Obec Krhov, Obec Lipník u Hrotovic, Obec Martínkov, Obec Myslibořice, Obec
Odunec, Obec Petrůvky, Obec Slavětice, Vladimír Palas, Antonín Papoušek, Pletex
s.r.o, Jaroslava Petříčková, Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Pohanka, Tomáš Potoček,
Tobiáš Potoček, Eva Popelková, Psychiatrická ambulance Campus Jihlava, Pivovar
Starobrno, František Prvý, Ing. Vlasta Slámová, Milan Sláma, Sporthotel Hrotovice, Jiřina
Sladká, Stavos Brno, Svazek obcí „Skládka TKO“, Dana Simonidesová, Marta Smolíková,
Jan Sobotka, Spedquick Třebíč, Suigal CZ, Pavla Suchánková, Miluše Svobodová,
Silvestr Šimka, Alena Šnévajsová, Libuše Špačková, Hana Šutová, Jarmila Švaříčková,
Televize Šlágr, Tipafrost Třebíč, František Tichý, Ing. Jiřina Trnková, Truhlářství Vojtěch
Javůrek, Jan Trusina, František Vala, Vodárenská a.s., VDV Olgy Havlové, Marta
Vacušková, Ing. Blanka Veselská, Včelařská rma Kamil Kurtin, Ing. Jan Vondra, Alena
Viková, Marie Vystrčilová, WSPK AG, ZD Hrotovice, Mrazírny Zims, Zemko s.r.o.,
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7.DUCHOVNÍ SLOVO NA ZÁVĚR
Co uvidí jeden příchozí, vejda hlavním vchodem do Domova Diakonie na
zámku v Myslibořicích? – Uvidí kancelář sociálních pracovnic a kancelář paní
ředitelky. – To je velmi milé, pozoruhodné a chvályhodné! – Neboť ve velkých
rmách bývají zpravidla kanceláře – zvláště ty ředitelské – schovány za devatero
výtahy a devatero dveřmi a devatero schodišti někde v nejvyšším poschodí.
Dále je tu k vidění několik zasloužených ocenění naší službě. – Pamětní deska
„otcům zakladatelům“ diakonické práce v Myslibořicích. – Galerie výrobků
obyvatel Domova a kreseb školních dětí. – A seznam „domácích“, tj. obyvatelů
zámku. Za kterými přicházejí jejich blízcí, rodiny, přátelé.
A pak – trochu mimo hlavní směr očí jsou pod klenutým stropem v oblouku
dveří dva nápisy – první je viditelný při vcházení do zámku, ten druhý při vycházení.
BUĎ POŽEHNÁN KAŽDÝ, KDO S NADĚJÍ PŘICHÁZÍŠ. SLOVO DIAKONIE ZNAMENÁ
SLUŽBA BLIŽNÍMU.
Napadá mě nad těmi nápisy – že třeba přichází nějaký rejpal – a řekne si –
když už zde musí být někdo z mých blízkých, když už sem přichází – tak asi potřebuje
požehnání, aby měl naději, že to zde nějak přežije. – Buď požehnán znamená (pro
křesťany): Buď pod ochranou samotného Pána Boha. – Pro ty ostatní docela lidově:
„Pán Bůh s námi a zlé pryč.“ – Vlastně ten první nápis říká všem rejpalům – máte
pravdu – tu je to už jen o té poslední naději.
A tentýž člověk – při odchodu – si možná všimne pak i druhého nápisu – že
Diakonie je služba bližnímu. – Aha, řekne si – tak tohle tu provozují – nějakou službu
bližnímu – ale je to právě ten můj blízký? – Maminka, tatínek, děda, babička, strejc
či tetka? – Ten, kdo chodil do kostela? – Nebo nechodil a třeba celý život volil
komunisty? – Komu platí ta naděje? – Kdo je bližní?
Možná by tedy ty nápisy mohly být prohozeny. – Aby ten, kdo přichází, hned
věděl, že vstupuje do prostoru, kde je pomoc a služba komukoli to nejdůležitější. – A
aby pak odcházel s jistotou, že tato služba je Pánem Bohem požehnaná – že je
požehnáním pro všechny lidi, se kterými se potkáme – kteří potřebují naši pomoc a
lásku – a tím se stávají našimi bližními.
V Bibli najdeme úžasné požehnání – v žalmu 121 – Hospodin tě chrání ode
všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení
nyní i navěky.
Ať toto požehnání provází každého, kdo přichází do Domova v Myslibořicích.
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8. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKTY
Nepřetržitá služba (ošetřovna): 568 834 949, 568 834 849, 568 834 829
Ředitelka:
Bc. Michaela Grmelová, tel. 568 834 933, e-mail: reditel@domovmysliborice.cz
Sociální pracovnice:
Jitka Vašíčková, DiS, tel. 568 834 947, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz
Sociální pracovnice:
Martina Cahová, DiS., tel. 568 834 958, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Iva Horálková, tel. 568 834 959, e-mail: socialni@domovmysliborice.cz
Ekonom:
Iva Malá, tel. 568 834 937, e-mail: ekonom@domovmysliborice.cz
Mzdová účetní:
Dobromila Fialková, tel. 568 834 934, e-mail: mzdova@domovmysliborice.cz
Asistentka ředitelky:
Ing. Soňa Matoušková, tel. 568 834 931, e-mail: asistentka@domovmysliborice.cz
Vzdělávání a projekty:
Libuše Hašková, tel. 568 834 955, e-mail: vzdelavani@domovmysliborice.cz
FR, projekty, web, dobrovolníci:
Ing. Blanka Veselská, tel. 568 834 955, e-mail: projekty@domovmysliborice.cz
Vedoucí DPS a PS:
Hana Svobodová
zastupující vedoucí:
Ilona Pelánová, DiS, tel. 568 834 942, e-mail: osetrovatel@domovmysliborice.cz
Vedoucí DZR a DOZP:
Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960, e-mail: pecovatel@domovmysliborice.cz
Vedoucí zdravotního úseku:
Jiřina Foltýnová, tel. 568 834 943, e-mail: zdravotnik@domovmysliborice.cz
Vedoucí úseku stravování:
Jitka Puklická, tel. 568 834 938, e-mail: kuchyn@domovmysliborice.cz
Vedoucí technického úseku:
Marek Procházka, tel. 568 834 936, e-mail: technik@domovmysliborice.cz
Evangelický farář:
Mgr. Tomáš Potoček, tel. 603745 864, e-mail: tomas.potocek@tiscali.cz
Katolický farář:
Mgr. Tomáš Holcner, tel. 777 831 550, e-mail: tomas.holcner@seznam.cz
Farář církve husitské:
Mgr. Jiří Sladký, tel. 723 917 966, e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz
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