PROSINEC 2019
Dny jsou opět krátké a mlhavé. Většina z nás nejraději tráví čas doma se svojí rodinou
nebo u knihy či televize. Nastává adventní čas a s ním i přípravy na blížící se vánoční
svátky.
Přejeme Vám, abyste se mohli v tyto dny alespoň občas zastavit, zamyslet se nad tím, co
Vám letošní rok přinesl a co Vás pěkného čeká. Přejeme Vám, aby toto bilancování bylo
radostné a plné naděje do roku budoucího.
Věříme, že Vám tyto dny zpříjemníme i naším Občasníkem.

1. PŘEDVÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ FARÁŘE TOMÁŠE POTOČKA
Pane Bože – děkuji za to, že smíme stále očekávat něco dobrého a radostného. Náš život by
byl bezútěšný, kdybychom nic nečekali.
Chválím Tě za to, že smíme všichni – mladí i staří – očekávat dary Tvé lásky. – Tím největším
darem je Tvůj příchod mezi nás – v bezbranném dítěti chudých rodičů.
Prosím Tě – dej, ať nás v adventní době nestraší minulost ani budoucnost – ať raději hledíme
na Ježíše. – Dej, abychom o Vánocích spěchali s pastýři až do Betléma – poklonili se u jeslí – a
byli pak naplněni vděčností, radostí a nadějí.
Modlím se za ty, které máme rádi – a se kterými o Vánocích nemůžeme být – a prosím za ty,
kteří budou sami. – Zůstávej Ty sám s nimi i s námi svou milostí. Amen.

2. TERAPEUTICKÉ HRAČKY POMÁHÁJÍ
V péči o naše seniory využíváme každodenně speciální metody práce, díky který dochází ke
zlepšení jejich psychického a fyzického stavu. Patří k nim především bazální stimulace,
smyslová aktivizace a aromaterapie.
Jednotlivé metody v praxi propojujeme a často pracujeme také se vzpomínkami klientů. Zde
jsou nám velkými pomocníky také terapeutické panenky a zvířátka. Terapeutické panenky
nacházejí své uplatnění pří práci se vzpomínkami na období, kdy se senior cítil potřebný a
užitečný. Panenka je vyrobena z měkké textilie, čímž je příjemná na dotek. Je uzpůsobena tak,
aby se mohla pohodlně držet a objímat.

Vedle těchto panenek jsou našim seniorům k dispozici také terapeutická zvířátka. Tyto
terapeutické hračky u nich snižují úzkost a napětí a pomáhají navodit pocit spokojenosti a
kladných emocí. Díky nim se nám daří i zlepšovat komunikaci a celkovou spolupráci s daným
seniorem.

3. OKNA JSOU JIŽ VYMĚNĚNÁ
Poslední listopadový víkend se nám spolu s firmou Truhlářství Musil podařilo vyměnit pět oken
a dveře v přízemí budovy střediska. Stará okna už přestala plnit svoji funkci. Netěsnila, byla
popraskaná a nevzhledná.
Na jejich výměnu nám přispělo částkou 170 tis. Ministerstvo kultury ze svého Havarijního
programu. Firma Alfa in a.s. z Nové Vsi nám připadala dalších 60 tis. Kč a 30 tis. Kč nám
věnovala Obec Petrůvky. Nová okna kopírují původní oblouková okna, přesně podle pokynů
památkářů. Jsou vyrobena za smrkového dřeva. Nátěr oken je ze silnovrstvé lazury nanášené
ve třech vrstvách vysokotlakem. Odstín vnitřní části je barvy slonové kosti. Venkovní rám je
hnědý.
Dle získaných finančních prostředků bychom rádi v postupné výměně oken pokračovali i
v dalších letech.

4. PŘEHLED

NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
V SRPNU - LISTOPADU 2019

UDÁLOSTÍ

VE

STŘEDISKU

V SRPNU
-

Opět po roce k nám v rámci svojí dovolené přijel pomáhat dobrovolník Petr Šimon.
Firma Tipafrost Třebíč nám věnovala polárkové dorty na blížící se olympiádu. Dále
děkujeme firmě Hartmann Rico a.s. a také Lékárně Jaroměřice za věcné dárky do balíčků
pro naše seniory.
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-

Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Střed Třebíč jsme natáčeli vzpomínky dvou našich
seniorů na listopad 1989. Bylo z nich vytvořeno video s názvem „Cesta svobody“.
30. srpna jsme se setkali s našimi dobrovolníky v jaroměřické restauraci Opera a poděkovali
jim za jejich nezištnou činnost v našem středisku.

V ZÁŘÍ:
-

-

Firma Isolit Bravo spol. s.r.o. nám věnovala věcné dárky (vysavač, šlehač, mikrovlnnou
troubu, topinkovač a sendvičovač) v hodnotě téměř 6 tis. Kč. Děkujeme!
5. září jsme pro naše klienty připravili další ročník „Myslibořické olympiády“ ve spolupráci
s dětmi z místní školy, Dětského domova v Hrotovicích a také za výrazné podpory Nadace
Jistota KB. Toto společné odpoledne se všem velmi líbilo.
12. září proběhl v našem středisku seminář věnovaný veřejnosti, a to na téma: „Paliativní a
hospicová péče – umění doprovázet“.
Ve dnech 16. - 22. září proběhl nejen v našem středisku, ale i celé České republice „Týden
paměti“, který má za cíl upozornit na problematiku Alzheimerovy choroby. Během něj
proběhla i veřejná sbírka, která vynesla částku 7 283 Kč. Všem dárcům moc děkujeme!

V ŘÍJNU:
-

-

-

2. října jsme pro naše seniory připravili tradiční „Podzimní posezení s čajem a hudbou“.
17. října přišly za našimi klienty děti ze školy, aby si společně zazpívaly při klavíru.
Potěšila nás báječná zpráva, že program „ČSOB pomáhá regionům“ vybral náš projekt „Bez
zvedáku nemůžeme do vany“ ke svojí podpoře. Bude se ucházet také o podporu dárců, a to
od 9. prosince 2019 na stránkách programu.
Další báječnou zprávu jsme získali z Nadace Občanského fóra, která nám věnovala částku
70 tis. Kč na zakoupení protipožárních dveří s otvírači. Dalších 60 tis. Kč nám věnovala
firma VOBIS CZ. Oběma subjektům patří náš velký dík!
Svoji dobrovolnickou činnost v našem středisku ukončila běloruská dobrovolnice Alina
Listová. Pomáhala hlavně při aktivizačních činnostech a ve volném čase se individuálně
věnovala našim seniorům.

V LISTOPADU:
-

-

Firma Altreva spol. s.r.o. nám darovala větší množství pracovních oděvů pro naše
zaměstnance. Ušetříme tak poměrně velkou částku, kterou každoročně věnujeme na
zakoupení pracovních oděvů. Děkujeme!
Od 13. listopadu byl také spuštěn celostátní projekt „Ježíškova vnoučata“. Zaregistrovali
jsme do něj více než 70 přání našich seniorů, která jsou postupně plněna.
19. listopadu jsme si připomněli události staré 30 let i díky videu „Cesta svobody“, které bylo
natáčeno i s našimi dvěma seniory dobrovolnickým centrem Střed Třebíč.
25. listopadu začala celostátní sbírka „Krabice od bot“, do které jsme se letos poprvé také
zapojili. V jejím rámci shromažďujeme dárky pro děti z dětských domovů a azylových domů.
Podařilo se nám vydat nový kalendář na rok 2019, který ve znamení další diakonické
hodnoty, a to FORTELNOSTI.
Firma ČEPS a.s. podpořila darem ve výši 50 tis. Kč nákup vanového zvedáku na oddělení
Vážka. Děkujeme!
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5. JAKÉ AKCE PŘIPRAVUJEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?
-

-

5. prosince 2019 navštíví naše klienty Mikuláš se svojí družinou a nůší plnou dárků.
9. prosince 2019 proběhne „Vánoční jarmark“ výrobků klientů od 9.30 hod v přízemí
střediska.
14. prosince 2019 se uskuteční již VI. Adventní setkání rodin. Program začne ve 14 hod
ve společenské místnosti zpíváním s dětmi. Od 15.30 hod je naplánován koncert FS ČCE
Třebíč v kapli.
19. prosince 2019 si přijdou za našimi seniory zazpívat děti ze školy.
24. prosince 2019 přijdou děti z FS ČCE v Třebíči s „Vánoční hrou“. Začátek je v 10 hod
v letní jídelně.
31. prosince 2019 se od 9 hod uskuteční velká silvestrovská oslava s hudbou a
občerstvením.
7. února 2020 se můžete těšit na „Zámecký ples“. Zahraje hudba Velvet Blansko.
14. června 2020 připravujeme již XII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, na
kterém se tentokrát představí krojovaná hudba Lácaranka.

6. PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH V KAPLI
Hod Boží vánoční – 25.12.2019, 10.30 hod bohoslužby s Večeří Páně.
Svátek Sv. Štěpána – 26.12. 2019, od 9 hod katolická mše svatá.
Svátek Sv. Štěpána – 26.12.2019, 10.30 hod bohoslužby.
Neděle 29.12.2019, 10.30 hod bohoslužby.
Silvestr 31.12.2019, 15.30 hod bohoslužby.
Nový rok 1.1.2020, 10.30 hod bohoslužby s Večeří Páně.
7. CHCETE NÁS PODPOŘIT?
Pokud nás budete chtít podpořit svým darem, můžete tak učinit díky tlačítku na našem webu
CHCI POMOCI. I nadále však můžete zasílat dary přímo na náš účet 8500008080/7940 nebo
přinést do pokladny střediska. V současné době potřebujeme asi nejvíce finančních prostředků
na koupacího lůžka pro ležící klienty a na pořízení nového konvektomatu do naší kuchyně.
Od 9. prosince také můžete finančním darem podpořit náš projekt „Bez zvedáku nemůžeme
do vany“, který byl vybrán do finále programu „ČSOB pomáhá regionům“ za Kraj Vysočina.
Peníze z grantu i získaná částka od dárců bude použita na zakoupení vanového zvedáku na
oddělení Vážka. Potřebné informace budou zveřejněny na webu www.csobpomaharegionum.cz
od 9. prosince. Děkujeme předem.
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 nebo 568 834 956. Psát nám může na e-mail: projekty@domovmysliborice.cz
nebo granty@domovmysliborice.cz.

PŘEJEME VÁM KLIDNÝ ADVENTNÍ ČAS A RADOSTNÉ VÁNOCE!
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