
VÝROČNÍ ZPRÁVA  

ZA ROK 2019



1

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIAKONIE ČCE – STŘEDISKA V MYSLIBOŘICÍCH 

ZA ROK 2019

Obsah: 

1.    Základní údaje organizace, správní a dozorčí rada

2.    Úvodní slovo ředitelky střediska

3.     Poskytované služby

        3.1.     Domov pro seniory

        3.2.    Domov se zvláštním režimem

        3.3.    Domov pro osoby se zdravotním postižením

        3.4.    Odlehčovací služby

        3.5.    Pečovatelská služba

        3.6.    Další poskytované služby a provozní zázemí

              3.6.1.     Duchovní a pastorační péče, spolupráce s partnerským třebíčským farním sborem

              3.6.2.    Dobrovolníci 

              3.6.3.    Kuchyň

              3.6.4.    Prádelna

              3.6.5.    Technický úsek

4.     Sociální a zdravotní péče, aktivizační programy

        4.1.   Zdravotní péče

        4.2.  Sociální péče

        4.3.  Aktivizační programy

5.    Zajímavé události, akce a aktivity ve středisku v roce 2019

6.     Ekonomika střediska a zaměstnanci

        6.1.   Hospodaření organizace v roce 2019

        6.2.   Zpráva nezávislého auditora

        6.3.   Zaměstnanci, jejich podpora a rozvoj

        6.4.   Fundraising, PR a realizované projekty

7.     Modlitba za Domov

8.     Důležité kontakty



Název:  Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Adresa: Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, 675 60 Myslibořice 1
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE, SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADA

DOMOV PRO SENIORY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

PEČOVATELSKOU SLUŽBU 

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích má zaregistrovány tyto sociální služby:



2. SLOVO ŘEDITELKY
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Vážení a milí,

na tomto místě bych se měla ohlédnout, připomenout si a zhodnotit, co všechno se 
událo v roce 2019. Jde mi to ale tentokrát velmi těžce, protože tento příspěvek píšu v 
březnu 2020, kdy nejen nás, ale celý svět trápí epidemie koronaviru. V těchto náročných 
časech, kdy mnoho našich spoluobčanů bojuje o holý život, mám v hlavě snad jedinou 
myšlenku. Aby se nám nákaza vyhnula a všichni ve středisku byli v pořádku! To je pro mě 
nyní nejdůležitější. A v koutku mysli už se těším na ty krásně normální chvíle, kdy nás bude 
obklopovat opět jen běžný pracovní blázinec.

Takže milí přátelé, jaký byl ten ještě „normální“ rok 2019? Stejně krásný, naplněný smysluplnou prací a nadějí jako ty 
předcházející. Je mnoho věcí, na které s vděčností myslím, a mám z nich radost. O většině z nich píší ve svých příspěvcích 
moji kolegové. Já osobně bych se ale s vámi chtěla podělit zejména o svůj pocit sounáležitosti a vnímání celkové milé a 
vstřícné atmosféry ve středisku. A tento můj dojem potvrzuje většina návštěvníků, které občas po domově provádím. 
Shodují se na tom, že potkávají usměvavé tváře, které přes všechny starosti a nelehkou práci, dokážou rozjasnit klientům 
jejich chmury a přinést naději do jejich života. A já za to děkuji.

Děkuji za všechny naše zaměstnance. I když řešíme někdy složité situace, máme rozdílné názory, jsme unaveni, dokážeme 
stále hledat nové a nové cesty. A právě tohle je nadějí i pro mě. 

Děkuji za své kolegy vedoucí, ve kterých mám oporu a mohu se na ně 100 % spolehnout.

Děkuji také za naše dvě kolegyně, které vytrvale hledají a nacházejí finanční zdroje na nové vybavení, opravy i aktivity 
našich klientů.

Děkuji za všechny, kdo na nás myslí a podporují nás. Ať už dobrovolnou pomocí, darem (finančním či hmotným), laskavým 
slovem nebo modlitbou. Děkuji i těm, kdo nás posunou dále konstruktivní kritikou. Protože i díky ní můžeme být lepší.

Děkuji za velké společenství, které tvoříme s naším partnerským sborem v Třebíči a s dozorčí radou střediska. Jsem vděčná 
za mnohé společné chvíle, podporu i laskavost.

Děkuji všem, kteří se podílí na duchovním životě ve středisku. Speciální poděkování si dovolím věnovat paní Haně 
Najbrtové a našim milým farářům ve výslužbě Janu Trusinovi a Ludvíku Klobásovi.

Děkuji za vše, co se povedlo nového vybudovat, vylepšit, vyměnit. Já osobně se raduji z opravy hlavní přípojky kanalizace. 
Byla to věc, do které se nám moc nechtělo, protože znamenala zničení velké části předzámčí. Nakonec se vše zvládlo velmi 
dobře a nyní už není ani poznat, jaká spoušť zde byla před rokem.

Co se týká poskytování služeb, v roce 2019 se nic zásadního nezměnilo. Stále nabízíme pět služeb, z toho čtyři pobytové a 
jednu terénní pečovatelskou. Malou změnu ale plánujeme do budoucna. Po zkušenostech s problematickým obsazováním 
volných míst v posledních asi třech letech jsme se rozhodli ukončit službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ a 
lůžka využít pro službu „Domov pro seniory“. Tato přeměna by měla probíhat ve dvou letech. Pro rok 2020 máme velký úkol, 
a to najít pro mladší klienty chráněné bydlení, které je pro ně z mnoha důvodů vhodnější. Směřujeme k tomu už vlastně 
delší dobu. S klienty pracujeme tak, aby se naučili zvládat jednoduché domácí práce. Pravidelně také navštěvují denní 
stacionář Barevný svět v Třebíči, kde se podílejí na spoustě aktivit jak pracovních, tak společenských.

Omlouvám se, ale myšlenky se mi opět vrací k tomu, co nás teď nejvíc trápí.  Hodně přemýšlím nad tím, jestli jsme si to 
trošku jako lidstvo nezasloužili. Hlavně my, rozmazlení Evropané. Mysleli jsme si, že takovéto nemoci se nás netýkají, že 
zůstanou pěkně v Asii nebo v Africe. Velký omyl a pro mnohé asi obrovský šok. Přiznávám, že i pro mě. Je to těžké. Uzavření 
každý za svou rouškou, nikomu raději nepodám ani ruku. Doufám, že tohle všechno v nás vyvolá trochu více pokory. K 
přírodě, zemi. Snad si uvědomíme, že nejsme nedotknutelní.

Milí čtenáři naší Výroční zprávy. Děkuji Vám všem za zájem o nás, naše středisko a přeji Vám hodně zdraví.
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.1. DOMOV PRO SENIORY

Poslání:

Posláním služby Domova pro seniory je poskytovat podporu a péči seniorům, kteří potřebují v každodenních činnostech 

pravidelnou pomoc druhé osoby. Důraz klademe zejména na respektování individuálních potřeba zajištění klidného, 

plnohodnotného a důstojného prožívání života. 

Cílová skupina:

Senioři od 60 let věku, kteří upřednostňují pobyt v křesťanském prostředí, a vlivem stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti 

nejsou schopni sami si zajistit své životní potřeby, mají sníženou schopnost sebeobsluhy a nemohou již nadále zůstat ve 

svém domácím prostředí. 

Vedoucí služby:  Ilona Pelánová, DiS, tel. 568 834 942

Sociální pracovnice:  Martina Cahová, DiS., tel. 568 834 958

Novinky z Domova pro seniory 

Rok 2019 nebyl v Domově pro seniory tentokrát rokem žádného velkého budování či oprav. Byl rokem o poznání klidnějším, 

zaměřený svými aktivitami a změnami více na individualitu klienta a jeho potřeby. Při příchodu na jednotlivá oddělení 

všechny návštěvníky hned zaujmou krásné tematické výzdoby k jednotlivým ročním obdobím či svátkům. Na každém 

oddělení jsou jiné a podílejí se na nich jak zaměstnanci, tak i klienti daných oddělení. V jarním období můžeme obdivovat 

různé větvičky, ptáčky, květiny a v zimě zase vločky, sáňky či sněhuláky. Prostě radost pohledět!

Oddělení jsou také nově vybavena volně přístupnými knihovničkami, ze kterých si mohou senioři vzít knihy k přečtení a poté 

je zase vrátit. Zrušena byla centrální knihovna, kam už senioři nechtěli docházet. Zároveň se jim špatně vybíralo z velkého 

množství nabízených knih.

 

Naši klienti také uvítali dovybavení bylinkové zahrádky o novou pergolu, kterou nám věnovala firma BNP Paribas Personal. 

Mohou si v ní posedět a popovídat pěkně ve stínu. Tento prostor je zároveň využíván i při mezigeneračních aktivitách v 

letních měsících nebo při opékání párků a grilování. 

S velkým nadšením se naší senioři opět zapojili do celostátního projektu „Jedeme v tom společně“. Podporuje nejen 

každodenní pohyb seniorů, ale i společné sdílení času. Velmi nadšeni byli také z návštěv a dárků „Ježíškových vnoučat“ v 

listopadu a prosinci. Zatím je pro některé z nich ještě hodně nepochopitelné, že je přijel obdarovat úplně neznámý člověk 

jen tak pro radost. Další vlnu nadšení přinesl Štědrý den, v rámci kterého dostali všichni ještě jeden dárek s neznámým 

obsahem. Bylo to díky projektu „Krabice od bot“ pro seniory.

 

Velkou změnou k lepšímu prošlo také trávení volného času našich seniorů v odpoledních hodinách a o víkendech. Pokud 

právě nejsou se svými blízkými, připravuje pro ně personál na jednotlivých odděleních různé drobné aktivity a programy. 

Velmi oblíbené je pečení a vaření a následné ochutnávání jednotlivých pokrmů. Rádi také hrají deskové hry a karty. Ty 

máme v současné době již na každém oddělení a mnoho z nich jsme dostali od „Ježíškových vnoučat“ nebo je pořídili z 

grantů a podpořených projektů. Mohou je využívat i návštěvy klientů. 

V roce 2019 došlo k modernizaci oddělení Domova pro seniory. Zakoupili jsme různé pomůcky a drobné vybavení. Pořízeno 

bylo také pojízdné lůžko, díky kterému se na různé aktivity v domově i na vycházky ven do parku dostanou nyní i trvale ležící 

senioři. Zakoupena byla i dvě nová polohovací polstrovaná křesla, zvedák a koupací lůžko pro ležící klienty. S měnící se 

skladbou našich klientů prochází personál pravidelnými školeními, které jsou více zaměřeny na daného klienta a jeho 

potřeby. V roce 2019 se tak uskutečnila školení zaměřená na paliativní péči a bazální stimulaci.  
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Rok 2019 očima pečovatelky z Domova pro seniory:

„Hned na začátku roku jsme se na společné schůzce s našimi seniory domluvili na změnách, které by mohly vést ke 

zvýšení jejich samostatnosti. Navrhli jsme těm, kteří se stravují na společné jídelně, že pečivo ke snídani či k večeři bude 

servírováno do košíků a káva nalévána do skleněných konviček. Na talířek dostanou pouze máslo, pomazánku či uzeninu. 

Vše ostatní si vezmou dle své chuti. Zpočátku tato „inovace“ vzbuzovala u některých nedůvěru, ale po čase si tuto 

drobnou změnu ve stravování pochvalovali. Zbylé pečivo či kávu si mohou během dne kdykoliv vzít a obsloužit se. 

Plastové hrnky jsme vyměnili za menší skleničky s ouškem, které se dobře drží a vypadají lépe.  Během podávání oběda si 

senioři sami nalévají polévku ze servírovacích mís. Sami si vezmou také ubrousek a příbor. Je samozřejmé, že ti, co to 

nezvládnou, jsou obslouženi personálem či šikovnějším ochotným seniorem.

 

Změny se netýkají jenom jídla. Seniory jsme nenásilně „vtáhli“ do situací a aktivit, které každého zajímají. Je to např. 

běžný úklid na pokojích, převlékání lůžkovin či odnášení nádobí. Každý i sebemenší úspěch slovně oceňujeme, i když je to 

často jen rozepnutý knoflíček na povlečení. Podporujeme také ty, co jsou schopni samostatného pohybu, aby se vydali na 

procházku. Mají tak možnost seznámit se s klienty na ostatních odděleních a navázat nové sociální vazby.

 

Nezapomínáme ani na seniory upoutané na lůžko.  Spolu s aktivizačními pracovníky využíváme zkušenosti nabyté při 

absolvování kurzů bazální stimulace. Vydáváme se s nimi díky pojízdnému lůžku na projížďku po budově střediska, a 

pokud je hezké počasí i do parku. 

Ve všech činnostech se maximálně snažíme o to, aby senior, jeho přání a individuální potřeby byly na prvním místě. Týká 

se to v plné míře i jeho posledních fází života. Umožňujeme mu, aby se svými blízkými trávil neomezený čas. Nabízíme mu 

tekutiny a stravu dle jeho momentálních potřeb. Polohujeme ho, povídáme si s ním a předčítáme mu. Jsme moc rádi, že i 

naši senioři všechny tyto snahy „o zlepšení“ hodnotili zpětně velmi pozitivně a chceme v tomto nastaveném trendu 

pokračovat“. 

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.1. DOMOV PRO SENIORY

Statistika služby za rok 2019

Kapacita služby: 102

Počet klientů k 31.12.2019: 98

Nově přijatých klientů: 39

Zemřelo: 34

Odešlo: 7

Využití kapacity: 98,31%

Průměrný věk klientů: 83,4

Aktuální stav žádostí k 31.12.2019: 63
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání:

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat potřebnou péči lidem, kteří v důsledku projevů demence 

potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již nadále zůstat ve své domácnosti. Důraz klademe zejména na 

respektování individuálních potřeb a lidských práv, zajištění důstojného prožívání života a zapojení do společenského 

dění. 

Cílová skupina:

Lidé s demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou starší padesáti let, kteří upřednostňují pobyt v křesťanském 

prostředí, a vlivem stáří, nemoci a ztráty soběstačnosti nejsou schopni se orientovat ve známém prostředí, 

nedokážou přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě, mají 

sníženou schopnost sebeobsluhy a mají sníženou schopnost komunikace a dorozumění s okolím. 

Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960

Sociální pracovnice: Jitka Vašíčková, DiS., tel. 568 834 947

Novinky z Domova se zvláštním režimem 

Službu Domova se zvláštním režimem zajišťovalo celkem 15 pracovníků v přímé péči. Jejich cílem bylo zajistit všem 

klientům maximální péči s ohledem na jejich momentální zdravotní stav a také pružně reagovat na jejich rozpoložení. 

Na tomto oddělení pracuje personál několik let v téměř nezměněné sestavě, takže je schopen rychle vyhodnotit stav 

klientů a podle toho se i zachovat. Senioři na tomto oddělení nemají rádi velké změny a zasahování do jejich 

zaběhlého rytmu. Mají rádi určitou pravidelnost a známé zvyky. Jsou schopni si vybavit zážitky a věci z minulosti. K 

těmto účelům byly na oddělení pořízeny terapeutické hračky (panenky, pes a kočka).

 

S klienty personál pravidelně slaví jejich narozeniny a pomohl uskutečnit na oddělení i tři větší oslavy významných 

výročí klientů, na kterých se sešly jejich rodiny. Během roku slaví klienti spolu s personálem velikonoce, MDŽ, Den 

matek či Vánoce. Prakticky za každého počasí vyrážejí chodící klienti i ti na vozíčku alespoň na malou procházku do 

parku. Díky ní pak mají klienti hned lepší náladu a novou energii. 2x měsíčně připravuje pro klienty tohoto oddělení 

pastorační pracovnice Hana Najbrtová „pobožnost kolem stolu“ a také vyprávění z Bible doplněné modlitbou a 

zpěvem.

 

Tuto službu poskytujeme ve dvou skupinkách, které jsou umístěné v 1. a 2. patře budovy. Obě dvě oddělení prošly v roce 

2019 drobnými úpravami, které mají zvýšit především komfort klientů a také zlepšit pracovní podmínky personálu. 

Jedno z oddělení bylo vybaveno novým signalizačním systém a také novými stoly v jídelně. Druhé oddělení dostalo 

novou větší televizi, na které mohou klienti sledovat jejich oblíbené pořady. Podařilo se také zakoupit nový jídelní vůz 

a vozík na odvoz špinavého prádla v hodnotě 35 tis. Kč.

O tom, že obě dvě tato oddělení pracují na výbornou, svědčí i úspěšná květnová interní kontrola z ústředí Diakonie, 

která neshledala žádných větších pochybení ze strany personálu.

Pečovatelky i vedoucí domova se zvláštním režimem, které byly vyškolené, se věnují také testování paměti pro 

zájemce z řad veřejnosti. V roce 2019 jím prošlo celkem 27 lidí.

Na tomto oddělení je také umístěno jedno lůžko v rámci odlehčovacích služeb, jehož kapacita je vždy naplněna dlouho 

dopředu.



3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Rok 2019 očima pečovatelky z Domova se zvláštním režimem:

„Naše oddělení je velice specifické, co se týče práce nejenom s klienty, ale i s jejich rodinami. Alzheimerova choroba se 

u každého projevuje trochu jinak a postihuje lidi v různém věku, často i velmi mladé. Proto ke klientům přistupujeme 

individuálně, s cílem co nejvíce zpomalit nástup této nevyléčitelné choroby. Na oddělení se snažíme o to, aby si klienti 

co nejvíce činností dělali sami. Provádíme s nimi i různá skupinová cvičení, procvičování kognitivních funkcí a v 

menších skupinkách pokračujeme ve smyslové aktivizaci. Často hrajeme stolní hry, povídáme si, slavíme společně 

narozeniny a různé svátky. Důležitou součástí dne na našem oddělení jsou i vycházky do parku. Naši klienti mají 

velmi rádi různá zvířátka, takže chodíme krmit kočky, pro ovečky sušíme zbytky chleba. Ten házíme i kačenám, které 

se pohybují v blízkosti laguny. Klienti rádi sedí na lavičkách u budovy střediska nebo v relaxačním koutku plném 

květin a bylinek.  V zimě chodíme „na vycházky“ po budově střediska. Na každém oddělení jsou umístěna menší 

zvířátka, která si mohou klienti pohladit či nakrmit je. Tato činnost je velmi baví, protože na ni byli většinou zvyklí z 

dřívější doby.

 

Několik klientů během dopoledne navštěvuje spolu s ostatními seniory „dílničku“, ve které procvičují jemnou 

motoriku. V odpoledních hodinách doprovázíme několik klientů na pobožnosti do kaple a v neděli na mše svaté do 

nedalekého kostela sv. Lukáše v Myslibořicích. 

Klientům se zhoršenou mobilitou poskytujeme péči s prvky bazální stimulace, která daného člověka zklidní a vyvolá 

u něj příjemné pocity.

 

Celý rok se snažíme o jejich maximální spokojenost. Když jsou spokojeni oni i jejich rodiny, jsme spokojeni jako 

personál také.“

Statistika služby za rok 2019

Kapacita služby: 30

Počet klientů k 31.12.2019: 28

Nově přijatých klientů: 8

Zemřelo: 6

Odešlo: 3

Využití kapacity: 99,46%

Průměrný věk klientů: 83,1

Aktuální stav žádostí k 31.12.2019: 58

7
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Poslání: 

Posláním pobytové sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením „Slunečnice“ je umožnit klientům žít 

život, který se s ohledem na jejich postižení, individuální schopnosti a dovednosti co nejvíce podobá běžnému životu. 

Cílová skupina:

Osoby s lehkým a středním mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří upřednostňují pobyt v 

křesťanském prostředí, potřebují v každodenních činnostech pomoc druhé osoby a nemohou žít ve své vlastní 

domácnosti. Přijímáme zájemce od 45 let, ale zejména předseniorského a seniorského věku. 

Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960

Sociální pracovnice: Jitka Vašíčková, DiS., tel. 568 834 947

Novinky z Domova se zdravotním postižením

O klienty Domova se zdravotním postižením se staralo celkem 5 pracovníků v přímé péči. Složení personálu na tomto 

oddělení bylo stabilní, stejně tak jako složení klientů. K menším problémům došlo ve chvíli, kdy dva klienti z této 

služby zemřeli, a jedna klientka odešla do chráněného bydlení. V současné době se za ně velice těžko hledá náhrada. V 

průběhu roku bylo tedy rozhodnuto snížit kapacitu této služby na 13 klientů.

Práce s nimi často není jednoduchá, ale i přesto se personál snaží alespoň po malých krůčcích rozvíjet jejich 

schopnosti a dovednosti. Učí je, jak správně stolovat, umývat nádobí, odnášet špinavé prádlo do prádelny a žehlit. 

Každý týden si za dohledu personálu uklízí svoje pokoje. Na společné jídelně hrají různé stolní hry a karty. Často sem 

za nimi přicházejí i dobrovolníci, se kterými si povídají či chodí na vycházky. Odpolední hodiny také tráví vařením nebo 

pečením oblíbených jídel, samozřejmě za dohledu personálu. Na vaření si sami obstarají i menší nákup.

Tři klienti z tohoto oddělení navštěvují stacionář Barevný svět v Třebíči. Zde jsou se svými vrstevníky, podnikají různé 

výlety a účastní se společných akcí. I v našem středisku tráví čas aktivně. Velmi se všem líbil výlet do ZOO Jihlava a 

také do Hrotovic. Díky projektu „Ježíškova vnoučata“ mohli společně navštívit cukrárnu a jedna klientka se podívala 

na koncert Anny K do Prahy. Velkou radost měli všichni také z výletu do Brna, kde mohli navštívit divadelní 

představení. I toto byl jeden z dárků od „Ježíškových vnoučat“. Dle možností také někteří navštěvovali bazén v 

nedaleké Třebíči, a pokud bylo hezké počasí, využívali nový relaxační prostor u budovy střediska k posezení, opékání 

párků či oslavě narozenin. S klienty z tohoto oddělení také intenzívně pracuje pastorační pracovnice Hana Najbrtová, 

která jim vypráví příběhy z Bible nebo čte knihy.

V zimních měsících navštívili ples SPMP v Třebíči a také náš Zámecký ples, na kterém vyhráli řadu hodnotných cen. 

Krásné dárky si všichni odnesli ze „Stromu splněných přání“, který byl umístěn na Karlově náměstí v Třebíči. Balíček s 

překvapením také dostali přímo pod stromečkem na Štědrý den. Věnovali je dárci v rámci projektu „Krabice od bot“. 

Toto oddělení před vánoci osobně navštívilo několik „Ježíškových vnoučat“. Přinesli krásně zabalené dárky, poseděli s 

obdarovanými a zahráli si společenské hry.

Soustavná a nikdy nekončící každodenní práce personálu je odměněna řadou viditelných výsledků. Naučit tyto klienty 

i sebejednodušší věc trvá mnohonásobně déle, než u zdravých lidí. Těší nás, že jsou s naší péčí spokojeni jak klienti, tak 

jejich rodiny. 

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.3. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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Očima pečovatelky z Domova pro osoby se zdravotním postižením: 

„V průběhu roku jsme dostali do péče klientku, která předtím většinu dne jenom ležela.  Začali jsme ji postupně 

vysazovat do polohovacího křesla a brát mezi ostatní na jídelnu. Zjistili jsme, že jí společnost velmi prospívá. Ač 

nemluví, tak na jejich gestech vidíme, že je spokojená. Pozoruje okolí a dokonce se rozesměje, když jí čteme nebo 

říkáme vtipy. Ráda se také s ostatními dívá na televizi. Začali jsme ji brát i na akce pořádané střediskem a úplně 

pookřála.

Jsme moc rádi, že se práce s touto klientkou daří, stejně tak jako s další, která se ještě donedávna soustřeďovala 

pouze na to, aby všem pořád dokola kladla stále stejné otázky. I ji se snažíme během dne zaměstnat a brát ji na 

procházky a akce ve středisku. U ní jsme se zaměřili především na zlepšení její jemné motoriky a už nyní vidíme velké 

zlepšení v běžných činnostech sebeobsluhy“. 

Statistika služby za rok 2019

Kapacita služby: 14, od února 2019

                           snížena na 13

Počet klientů k 31.12.2019: 12

Nově přijatých klientů: 2

Zemřelo: 2

Odešlo: 1

Využití kapacity: 95,32%

Průměrný věk klientů: 59

Aktuální stav žádostí k 31.12.2019: 7

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.4. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Poslání: 

Posláním pobytové Odlehčovací služby je na dočasnou dobu nahradit lidem, o které je jinak pečováno v jejich 

přirozeném sociálním prostředí, podporu a péči vycházející z jejich potřeb a zvyklostí. 

Cílová skupina:

Lidé, kteří upřednostňují pobyt v křesťanském zařízení, a to senioři od 60 let se sníženou soběstačností a lidé se 

syndromem demence od 50 let se sníženou soběstačností. 

Vedoucí služby: Ivana Vrzáčková, tel. 568 834 960

Sociální pracovnice: Jitka Vašíčková, DiS., tel. 568 834 947

Novinky z Odlehčovacích služeb

Odlehčovací službu v loňském roce využilo celkem 37 klientů. Průměrná doba pobytu jednoho klienta byla 37 dní. 

Devět klientů využilo tuto službu opakovaně během roku. Klienti bydlí na jednolůžkových pokojích. Jedno lůžko je 

vyhrazeno pro Domov se zvláštním režimem a další tři lůžka pro Domov pro seniory.

 

Obrovský zájem je především o lůžko v Domově se zvláštním režimem, protože lidí s diagnózou  Alzheimerovy 

choroby stále přibývá. Klientům, kteří jsou v našem středisku na odlehčovací službě, jsou poskytovány stejné služby a 

aktivity jako všem ostatním. Na pokoj si může nově příchozí klient přivézt předměty z domova, na které je zvyklý a 

které má rád. 

Statistika služby za rok 2019

Kapacita služby: 4

Počet klientů k 31.12.2019: 4

Nově přijatých klientů: 37

z toho 22 žen a 15 mužů

Zemřelo: 3

Odešlo: 34

Využití kapacity: 94,58%

Průměrný věk klientů: 83,2
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání:

Posláním terénní a ambulantní pečovatelské služby je poskytnout pomoc a podporu lidem tak, aby mohli zůstat dál ve 

svém domácím prostředí. 

Cílová skupina: 

Cílovou skupinu tvoří senioři od 60 let a dospělí od 19 let se zdravotním postižením, kteří z důvodu snížené 

soběstačnosti nejsou schopni si sami zajistit své životní potřeby. 

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 20.00 hod.

 

Ambulantní služba je poskytována v budově Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích v pracovních dnech (PO – PÁ) od 

7.00 do 15 hod. 

Dovoz obědů se provádí každý den od 10.30 do 14 hod. 

Vedoucí služby: Petra Novotná,tel. 568 834 959

Sociální pracovnice: Martina Cahová, DiS., tel. 568 834 958

Novinky z Pečovatelské služby 

Naši pečovatelskou službu poskytujeme lidem z Myslibořic a blízkého okolí již šestým rokem a využívá ji stále více 

klientů. Pro seniory, lidi s postižením i jejich rodiny představuje pomoc, která jim umožní i nadále žít navyklým 

způsobem života v soukromí vlastního domu či bytu a v blízkosti svojí rodiny.  Stále častěji vyhledávají naši 

pečovatelskou službu rodiny ve chvíli, kdy se jejich blízký vrací z nemocnice nebo LDN nebo se jeho zdravotní stav náhle 

zhoršil.  Snahou našich pečovatelek, které službu celoročně zajišťují, je udržet fyzickou a psychickou kondici daného 

člověka tak, aby se podařilo oddálit nutnost využít pobytové služby. Naše pečovatelky jsou v některých případech také 

jedinými osobami, se kterými daný senior přichází během dne do styku a se kterým si může popovídat. Jsme rádi, že se 

i díky naší péči podaří u některých seniorů vracejících se z nemocnice často zlepšit zdravotní stav seniora natolik, že 

začne zvládat svoji domácnost alespoň na přechodnou dobu sám.

 

Pečovatelky pomáhají klientům s úklidem v domácnosti, s hygienou, donáškou obědů, nákupem a doprovodem k lékaři 

či na úřady. Jelikož úhrady od klientů a dotace poskytované na tuto službu nedostačují, musíme ji dofinancovávat z 

darů obcí a měst, ve kterých službu poskytujeme.

Klienti využívající této služby si také mohou zapůjčit kompenzační pomůcky, jako jsou např. chodítka, vozíky či toaletní 

křesla.Poskytujeme jimi některé fakultativní služby (pedikúru, kadeřnictví, dopravu vozidlem). 

Očima pečovatelky z pečovatelské služby:

„Práce pečovatelky, která pomáhá lidem v jejich domácím prostředí, je velmi pestrá a často plná nepředvídatelných 

událostí. Jelikož jsme často jediné, se kterým přichází daný člověk do styku, řešíme jeho momentální potřeby a 

problémy. Bývá to často i v našem volném čase. Nevadí nám to a jsme rádi, že jsme mohly pomoci. Velká část lidí, o 

které se staráme, má hlavně potřebu si popovídat. Bavíme se s nimi hlavně o běžných radostech a starostech všedního 

života. Velikou odměnou je pro nás úsměv klientů a vědomí, že jsou s námi rádi a že se na nás těší“. 
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Statistika služby za rok 2019

Počet klientů využívajících službu: 22

Nově přijatých klientů: 8

Průměrný věk klientů: 79,49

Počet poskytnutých úkonů za rok 2019: 12 150
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

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 a nákupy v kantýně. Knihy z naší velké knihovny byly postupně i s knihovničkami přemístěny na chodby na 

jednotlivá oddělení, ze kterých si je klienti mohou přímo půjčovat.

3.6.1. DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PÉČE, SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝM TŘEBÍČSKÝM FARNÍM SBOREM

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 15.30 hod se mohou zúčastnit katolických mší svatých, při kterých se 

střídají faráři Jan Kovář, Václav Kříž a Tomáš Holcner. Při bohoslužbách ochotně vypomáhali také Yvona Švaříčková, 

Petr Haška a Juraj Németh. 

V neděli a sváteční dny jsou v kapli od 10.30 hod bohoslužby, které vede farář Tomáš Potoček. V zimních měsících je v 

neděli v kapli od 9 hod sloužena také katolická mše svatá. V ostatním ročním období personál vozí naše klienty dle 

jejich přání na mši svatou do nedalekého kostela  sv.  Lukáše.

Všechna bohoslužebná 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 a při případných 

hospitalizacích i v nemocnici. V roce 2019 vykonal velké množství pastoračních návštěv, z nichž bylo více než sto v 

nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných. Klientům i zaměstnancům poskytuje podporu a duchovní pomoc, 

stejně tak jako pastorační pracovnice Hana Najbrtová. Kromě individuálních návštěv na pokojích každé sobotní 

odpoledne předčítá klientům úryvky ze zajímavých knih.

Během roku se naši klienti i veřejnost mohli zúčastnit také tří ekumenických setkání, a to v rámci lednového Týdne 

modliteb, během Noci kostelů a také při výročí upálení Mistra Jana Husa. Tato setkání si nenechalo ujít 40 lidí. Kaple 

byla také místem, kde se konala i poslední rozloučení s některými našimi zemřelými klienty. V roce 2019 jich bylo 

celkem pět.

 

Jsme rádi, že se během roku daří spolupráce s evangelickým třebíčským farním sborem. Jeho členové uspořádali pro 

naše klienty a veřejnost dva krásné koncerty, a to před velikonocemi a vánocemi. Děti a mládež ze sboru potěšili naše 

klienty nejenom krásnou divadelní hrou, ale také vlastnoručně vyrobenými přáníčky z nedělní školy. V červnu se 

klienti, zaměstnanci i členové sboru potkali při Dni Diakonie. Během něj se společně povídalo, tvořilo a proběhla i 

ukázka práce zdravotního klauna.  

Členové sboru podporují naše středisko také svými dary a modlitbami. Patří jim za to náš velký dík. 

3.6.2. DOBROVOLNÍCI

Vítanou pomocí pro naše středisko jsou také dobrovolníci. V roce 2019 nám pomáhalo celkem 28 dobrovolníků, kteří 

dohromady odpracovali téměř 3 000 hodin. Několik nových dobrovolníků se nám podařilo získat opět i díky projektu 

„Ježíškova vnoučata“. Docházejí za těmi „svými“ babičkami a postupně k nim přibírají i další seniory. 
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Velké množství dobrovolnických hodin u nás odpracovali lidé, kteří k nám přijíždějí v rámci své dovolené a pomáhají. 

Během dne pracují v budově a okolí a v odpoledních hodinách se věnují našim klientům. Chodí s nimi na procházky do 

parku, povídají  si s nimi, opékají buřty či hrají deskové hry. 

Od července do října v našem středisku pomáhala také běloruská dobrovolnice Alina Listová. Přijela v rámci 

programu Erasmus + (podprogram Evropská dobrovolná služba). Pomáhala hlavně při aktivizačních činnostech 

klientů, chodila s nimi na procházky, hrála karty či chodila na individuální návštěvy na pokoje. 

Velké množství dobrovolnických hodin odpracovali také lidé z několika firem. Dobrovolníci z firmy BNP Paribas 

Personal nám darovali novou pergolu do bylinkové zahrádky, kterou i natřeli. Uklízeli i v okolí budovy a pomáhali 

dokonce obracet seno. Firma ČEZ Energoservis nám zase pomáhala s jarní údržbou parku a úklidem dřeva. Také 

jedenáct dobrovolníků z firmy ČEZ u nás udělalo hodně práce. Myli okna, pleli záhonky a uklízeli kolem budovy 

střediska před blížícím se benefičním koncertem. 

3.6. DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
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3.6.3. KUCHYŇ

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Naše středisko má vlastní kuchyň, ve které se připravuje celodenní strava našim klientům, a to snídaně, oběd, svačina, 

večeře a druhá večeře. Připravené jídlo mobilnější klienti konzumují v jídelně přilehlé ke kuchyni nebo na menších 

jídelnách na jednotlivých odděleních.

 

Při podávání stravy již delší dobu podporujeme soběstačnost klientů. Polévku si sami nalévají z připravené jídelní mísy 

dle chuti. Hlavní jídlo si poté mohou vybrat ze dvou variant. Pro klienty se zdravotním omezením jsou připraveny i 

dietní varianty, a to racionální, diabetická, šetřící, diabetická šetřící, diabetická šetřící warfarinová a šetřící 

warfarinová.

 

V roce 2019 byla kuchyň vybavena velkým množstvím nerezového gastro nádobí různých velikostí. Pro větší komfort 

klientů a lepší stolování byly také nakoupeny porcelánové misky i s víčky na podávání svačinek. Veškerá strava je nyní 

chystána a servírována do tohoto nádobí přímo v kuchyni, odkud je personál převáží na jednotlivá oddělení. Kuchyň 

byla také vybavena novými servírovacími vozíky a jídelními podnosy. Velkou změnou k lepšímu prošla také kancelář 

vedoucí kuchyně a skladnice. Tato malá místnost byla kvůli maximálnímu využití prostoru vybavena novým nábytkem 

na míru, novou podlahou a novými svítidly.

 

Mimo klasické stravy připravovaly naše kuchařky jídla pro mimořádné události a slavnosti. Bylo to např. na květnové 

setkání bývalých zaměstnanců, červnový benefiční koncert, Den Diakonie či vánoční posezení pro zaměstnance. Na 

vánoce všem klientům napekly výborné cukroví. Jídla připravená našimi kuchařkami jsou vždy velice chutná. Jsme 

rádi, že se snaží i ve spolupráci s vedoucí kuchyně jídelníček neustále vylepšovat tak, aby byli všichni spokojeni. Patří 

jim za to velký dík.

Na úseku stravování došlo v roce 2019 k menším personálním změnám. Dlouholetou dietní sestru a skladnici Janu 

Kubartovou nahradila na konci roku Radka Miková. Do kuchyně nastoupila také nová kuchařka Nikola Didiová, která 

nahradila kuchaře Jiřího Čábela. 

Vedoucí kuchyně: Jitka Puklická, tel. 568 834 938

Malá statistika kuchyně za rok 2019

Připravených snídaní: 51 569 porcí

Připravených obědů: 70760 porcí

Připravených odpoledních svačin: 32 629 porcí

Připravených večeří: 49 487 porcí

Připravených druhých večeří: 2 564 porcí

Celkové materiální náklady na uvařená jídla za rok 2019 činily 4 358 868 Kč

3.6. DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
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3.6.4. PRÁDELNA

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pracovníci prádelny se během roku starali o to, aby měli naši klienti vždy vyprané, zašité a vyžehlené prádlo. V 

polovině roku nastoupila do prádelny nová posila, a to Vendula Drápelová. Nahradila tak paní Svatavu Janouškovou, 

která v prádelně vypomáhala i několik let poté, co odešla do důchodu. 

 

Do prádelny byl v roce 2019 pořízen nový žehlící stůl s odtahem páry za téměř 19 tis. Kč, který velmi usnadní 

zaměstnancům práci hlavně při žehlení věcí z bavlny. Během roku bylo vypráno a vyžehleno celkem 58 280 kg prádla, 

což představuje 4 934 vypraných praček.

Vedoucí prádelny: Bohumila Stejskalová, tel.: 568 834 940

3.6.5. TECHNICKÝ ÚSEK

Pracovníci technického úseku se celoročně starali o to, aby v budově střediska všechno fungovalo jak má.  Kromě 

menších či větších oprav se podíleli především na výměně oken na oddělení Vážka a také v hlavní chodbě budovy. Zde 

pomáhali truhlářské firmě vybourávat nejenom okna, ale také prosklené obloukové dveře, které byly vyměněny za 

nové. 

V jarních měsících byly práce technického úseku směřovány především na venkovní práce. Opravovaly se poničené 

skleníky, natíraly lavičky a uklízel se terén v parku a v okolí budovy po opravě kanalizační přípojky. Pečovali také o park 

v okolí budovy střediska, ve kterém byly pokáceny špatné stromy a ostatní byly prořezány. V červnu byla také 

zrenovována pergola, která zastiňuje balkón u oddělení Vážka I. Během prázdnin a na podzim vyměnili plot před 

budovou zámku a v hospodářství. 

Součástí práce technického úseku je také starost o výsadbu brambor, zasetí obílí, sušení sena a následnou podzimní 

sklizeň. V sadu byla také sklizena úroda ze všech ovocných stromů. Je škoda, že vlivem nepříznivého počasí nebyla ani 

zdaleka taková, jako v předešlých letech. 

Vedoucí technického úseku: Marek Procházka, tel. 568 834 936

3.6. DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
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4. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.1. ZDRAVOTNÍ PÉČE

Odbornou zdravotní péči zajišťovalo v roce 2019 v našem domově 9 registrovaných zdravotních sester. Dvě z nich se 
zaměřovaly především na ošetřovatelskou rehabilitaci. V průběhu roku ale byly nuceny kvůli dlouhodobému 
nedostatku personálu vypomáhat zdravotním sestrám v nepřetržitém provozu. Na cvičení a rehabilitaci klientů se 
nyní zaměřují dvě pracovnice přímé péče.

V poslední době přichází do našeho domova čím dál více klientů ve vysokém věku a s velkými zdravotními obtížemi, 
někdy už opravdu v závěru života. Proto čím dál tím více náš personál využívá při péči prvky paliativní péče. Naše 
zdravotní sestry citlivě reagují na proměny celkového stavu seniora, ať je to v oblasti biologické, psychologické či 
sociální. Vždy se snaží předvídat vývoj zdravotního stavu klienta a přemýšlet o tom, co mu může v dané chvíli a 
konkrétním případě nejvíce prospět.
 
Také v plánování zdravotní péče mluví s klientem nebo jeho blízkým o hodnotách, přáních a představách v závěru 
života a o tom, co je pro něj důležité.
 
Snahou zdravotních sester je zejména ulevit klientovi od bolesti, případně zlepšit kvalitu jeho života i přes zhoršující 
se zdravotní stav. Ve spolupráci s vedením kuchyně a lékařem se snažíme k těmto klientům přistupovat individuálně 
i v oblasti výživy. Rodině či dalším blízkým nabízíme možnost ubytování i stravy přímo ve středisku, aby mohli se 
svým blízkým strávit tolik času, kolik chtějí a potřebují. Snahou našeho zdravotního personálu je neodesílat daného 
klienta v závěru jeho života do nemocnic či LDN a nechat jej dožít v našem středisku.

Veškerá zdravotní a rehabilitační péče je prováděna na základě indikace praktického lékaře, který dochází do našeho 
domova 2x týdně.  1x měsíčně dojíždí za našimi klienty kožní lékařka a 1x měsíčně psychiatr. Další odborná vyšetření 
u lékařů – specialistů jsou realizována v jejich ambulancích. Na vyšetření odváží klienty sanitka a doprovází je 
personál, případně někdo z blízkých. 

Péče poskytnutá našimi sestrami je vykazována zdravotním pojišťovnám, se kterými máme uzavřenou smlouvu. V 
současné době máme nejvíce klientů registrovaných u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dále vykazujeme každý 
měsíc poskytnutou péči na Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Českou 
průmyslovou pojišťovnu. Spolupráce s jednotlivými pojišťovnami se pomalu zlepšuje, ale ještě nikdy jsme nedostali 
zaplacenou všechnu péči, kterou na základě indikace lékaře naše zdravotní sestry poskytují. 

V roce 2019 aplikovaly naše zdravotní sestry celkem 8 460 injekcí, odebraly 550 vzorků krve a moči a zvládly 5 870 
převazů. 

Pro zlepšení mobility klientů a jejich zdravotního stavu je jim poskytována rehabilitační ošetřovatelská péče, která 
vede ke zlepšení jejich fyzické kondice, posílení sebevědomí a udržení alespoň částečné soběstačnosti. Naše 
rehabilitační místnost je vybavená různými pomůckami a přístroji vhodnými k rozcvičování ztuhlých končetin. 
Nejvíce je využíván přístroj motren duo. Pro ležící klienty byl zakoupen přenosný minirotoped.  Z léčeben dlouhodobě 
nemocných k nám přicházejí často klienti ležící, téměř nepohybliví. S nimi naše pracovnice postupně nacvičují sedy a 
potom přecházejí na nácvik stoje pomocí žebřin nebo zvedáku. Poté se postupně přechází na vysoké chodítko a z něj 
na nízké. Blahodárně na ně působí i využívání prvků bazální stimulace v kombinaci s aromaterapií. 

Nedílnou součástí rehabilitační ošetřovatelské péče jsou také skupinová cvičení. Probíhají 2x týdně ve společenské 
místnosti a často se na nich sejde kolem třiceti klientů.
 
Vedoucí  zdravotního úseku: Jiřina Foltýnová, tel. 568 834 943



18

4. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.2. SOCIÁLNÍ PÉČE

Sociální pracovnice jsou v našem středisku prvními osobami, na které se obrací zájemce o naši službu nebo jeho 

rodina. Tento kontakt je často nejprve telefonický nebo prostřednictvím e-mailu. Další fází bývá setkání osobní. Lidé 

se obracejí na sociální pracovnice z nejrůznějších důvodů. Hledají u nich radu, informace a pochopení.

V roce 2019 se lidé mohli obrátit na naše dvě sociální pracovnice, a to Jitku Vašíčkovou a Martinu Cahovou. V 

některých věcech jim byla nápomocna nová administrativní pracovnice Petra Novotná. Během jednání se zájemcem 

se sociální pracovnice snaží být nápomocna při hledání a výběru vhodné sociální služby. Musí se umět správně a 

rychle rozhodnout, odhadnout situaci zájemce a adekvátně nabídnout pomoc.

 

Po podání žádosti provádí sociální pracovnice šetření v místě, kde se žadatel zrovna zdržuje (domácnost, LDN nebo 

nemocnice). Během něj zjišťuje a shromažďuje potřebné informace. Zajímá se o to, co žadatel zvládne, s čím a v 

jakém rozsahu potřebuje pomoc. Zároveň informuje žadatele o možnostech poskytovaných služeb a úhradách za 

pobyt. Pokud se uvolní místo v našem zařízení, kontaktuje jej ještě jednou. Další schůzka už je zaměřená na detailní 

informace, které se týkají zvyklostí a zálib žadatele. Ty potom slouží k vytvoření plánu péče. 

Po nástupu klienta do služby s ním sociální pracovnice (nebo s jeho zástupcem) sepisuje Smlouvu o poskytování 

sociální péče. Spolu s klíčovým pracovníkem mu pomáhá ke snadné adaptaci na nové prostředí. Po celou dobu pobytu 

úzce spolupracuje s rodinou klienta a také s pracovníky přímé péče a zdravotními sestrami. Klienta také informuje o 

možnostech zapojení se do akcí a aktivit v domově, včetně účasti na bohoslužbách a náboženských setkáních. 

Pravidelně také aktualizuje a vyhodnocuje plán péče, který byl vytvořen při nástupu klienta. 

Sociální pracovnice také zabezpečují kontakt s úřady, poštou a bankami. Pokud o to klient požádá, tak záležitosti, 

které nezvládne, následně vyřizují. Součástí jejich činnosti je také příprava nejrůznějších podkladů pro Okresní soud 

nebo Českou správu sociálního zabezpečení a vedení archivu sociální dokumentace. Spolupracují také se soudy a 

notáři. Pomáhají s vyřízením příspěvku na péči a jiných dávek, s žádostí o ustanovení opatrovníka, přehlášením 

důchodu, změnou trvalého pobytu, vyřízením nového občanského průkazu, odesílám soukromé pošty, dobitím 

kreditu či zajištěním potřebného nákupu.

Kromě těchto nezbytných činností provádějí sociální pracovnice také vyúčtování úhrad za služby a pobyt, vedou 

agendu depozitní pokladny či zajišťují úschovu cenností v trezoru. Během roku se také podílejí na zpracování a 

aktualizaci vnitřních předpisů střediska a standardů kvality. Pro většinu našich klientů a jejich rodin jsou velkou 

oporou a pomocníky, na které se vždy mohou obrátit. 

Sociální pracovnice: Martina Cahová, DiS., tel. 568 834 958 • Jitka Vašíčková, DiS., tel. 568 834 947
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4. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.3. AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO KLIENTY

Hlavním cílem aktivizačních činností je snaha zachovat co nejdéle maximální míru soběstačnosti našich klientů. 

Nabízíme jim celou řadu aktivizačních programů, které probíhají skupinovou i individuální formou.

 

V dopoledních hodinách mohou využít pracovní aktivizace, v rámci kterých šíjí tašky, polštářky, dělají svíčky, mýdla, 

pletou košíky, pečou cukroví, připravují oblíbená jídla či tvoří různé dekorace. Díky nim se mohou setkávat s klienty z 

celého domova, společně si vypít kávu či popovídat si. Tyto aktivizační činnosti mají velký význam a přispívají 

zejména:

      -     k prožitku radosti, úspěchu a uspokojení z práce

      -     k mobilizaci psychické i fyzické stránky člověka

      -     k odstranění pocitu osamění

      -     k vytváření nových sociálních vztahů.

O aktivizační programy klientů se starají zejména dvě pracovnice, a to Zdeňka Procházková a Hana Čajkovská. V 

odpoledních hodinách pro ně vymýšlejí nepravidelné programy, jako jsou různé koncerty, besedy, narozeninové 

oslavy, hraní deskových her a mezigenerační aktivity.

Klientům se také hodně věnují individuálně. Chodí za nimi na pokoje, povídají si s nimi, čtou knihy a časopisy nebo s 

nimi chodí na procházky do parku. 

Významnou součástí aktivizace v našem středisku jsou terapeutické činnosti. Využíváme jich již několik let a mají 

zásadní vliv na kvalitu života našich klientů. 

Patří k nim především: 

Smyslová aktivizace, která uvádí v pohyb všechny smysly klienta a podporuje jeho dovednosti. Je nezbytnou a 

každodenní součástí práce našich aktivizačních pracovnic. V praxi využívají jak individuální, tak skupinovou 

smyslovou aktivizaci. 

Bazální stimulace podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klienta. Během ní navazuje personál 

kontakt s klientem různými komunikačními kanály podpořené mytím, masážemi, doteky a speciálním polohováním. 

Využíváme je u klientů s poruchami hybnosti, dlouhodobě upoutanými na lůžku, dezorientovanými nebo po 

mozkových cévních příhodách.

Aromaterapie využívá koncentrovaných přírodních výtažků z léčivých rostlin – éterických olejů. Ty při vdechnutí 

pronikají do organizmu a pozitivně ovlivňují celkový tělesný stav, emoce i náladu klientů. Na bolesti zad a zatuhlé 

svaly využíváme masážní oleje. Při nachlazení nejvíce využíváme eukalyptový éterický olej v nosném oleji nebo 

masti. Potíráme s ním klientům hruď nebo jej inhalují.

Při reminiscenci využíváme vzpomínání jako terapeutický nástroj. Techniky této metody napomáhají vyvolat 

příjemné vzpomínky a posilují vědomí vlastní hodnoty daného klienta. Zvláště při práci s lidmi s demencí jsou nám 

velkými pomocníky terapeutické panenky a zvířátka. Terapeutické panenky nacházejí svá uplatnění při práci se 

vzpomínkami na období, kdy se senior cítil potřebný a užitečný. Panenky jsou vyrobeny z měkké textilie, čímž jsou 

příjemné na dotek. Jsou uzpůsobeny tak, aby se mohly pohodlně držet a objímat. Terapeutická zvířátka snižují 

úzkost a napětí a pomáhají navodit pocit spokojenosti a kladných emocí. Díky nim se nám daří zlepšovat komunikaci 

a celkovou spolupráci s daným seniorem.
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4. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.3. AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO KLIENTY

Všechny tyto terapeutické činnosti jsou založeny na znalosti základních informací o životě konkrétního člověka. 

Aktivizace v našem středisku nepovažujeme jen za pouhé vyplnění volného času našich klientů. Dbáme na to, aby 

prožitky z těchto činností dávaly našim klientům smysl a motivaci do budoucna. Jak je to jen trochu možné 

zapojujeme do nich i rodinné příslušníky klienta, protože v tom vidíme velký smysl.

Aktivizační pracovnice: Hana Čajkovská, tel. 568 834 944 • Zdeňka Procházková, tel. 568 834 844
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5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2019

LEDEN

ÚNOR

• V zimních měsících probíhala 1x týdně společná setkávání a tvoření klientů a dětí ze školy v naší keramické dílně. 

Během nich vznikaly krásné výrobky, které nyní zdobí chodby a pokoje klientů.

• 29. ledna proběhla v naší kapli ekumenická bohoslužba za účasti farářů Potočka, Sladkého, Holcnera a Kováře.

• 1. února jsme pro naše klienty, zaměstnance a příznivce připravili tradiční ples, jehož výtěžek ve výši 35 tis. Kč jsme 

využili na různé kulturní akce pro klienty.

• Díky dotaci ve výši 70 000 Kč z Města Jaroměřice nad Rokytnou jsme mohli zakoupit potřebný nábytek na jednu z 

koupelen ve středisku.

• 7. února si naši senioři společně zazpívali s dětmi z místní školy.

• Všichni milovníci deskových her si dopoledne 13. února zahráli oblíbené „Člověče, nezlob se“. Vítězové, i ti, co 

nevyhráli, si po skončení soutěží pochutnali na krásném dortu, který pro všechny upekla a jedna naše šikovná 

pečovatelka.

• Obec Dukovany nám věnovala ve svém dotačním řízení  20 000 Kč na opravu kanalizační přípojky k budově střediska.
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5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2019

BŘEZEN

• Město Třebíč nám v rámci svého dotačního řízení věnovalo 20 000 Kč na opravu kanalizační přípojky k budově 

střediska. 

• 5. března jsme pro naše klienty i jejich rodiny připravili maškarní karneval se spoustou zajímavých masek, hudbou a 

občerstvením. 

• Na podporu dobrovolnictví ve středisku jsme získali z Fondu Vysočiny částku 204 000 Kč.

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

• V grantovém řízení VDV Olgy Havlové jsme získali 50 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců v paliativní péči.

• Jedno z posledních přání od „Ježíškových vnoučat“ bylo splněno ve středu 27. března, kdy našim klientům zahrála a 

zazpívala Cimbálová muzika Majerán z Blanska. 

• Město Hrotovice nám věnovalo 10 tis. Kč na zakoupení nádobí na jednotlivé kuchyňky.

• Zapojili jsme se do celostátního projektu „Jedeme v tom společně“ 
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DUBEN

• V prvních dubnových dnech začala rozsáhlá oprava kanalizační přípojky k budově střediska. 

• Se zajímavou cestovatelskou besedou přijeli za našimi klienty manželé Poulíkovi. Měla název „Kuba po Fidelovi“. 

• 10. dubna se skupina našich zaměstnanců aktivně zapojila do celokrajské akce „Čistá Vysočina“. Byly sesbírány  

odpadky v okolí silnic mezi městy Jaroměřice nad Rokytnou a Hrotovice. 

• Při jarní údržbě parku a úklidu dřeva nám po dobu dvou dnů pomáhali dobrovolníci z firmy ČEZ Energoservis. 

Odpracovali u nás celkem 176 hodin. 

• 13. dubna vystoupili v  kapli členové FS ČCE z Třebíče s tradičním „Prozpěvováním“.

• 15. dubna jsme v budově Krajského úřadu v Jihlavě převzali diplom hejtmana „Za společenskou odpovědnost“. 

• Spolu s dalšími neziskovými organizacemi z okresu Třebíč jsme v rámci „Velikonočních trhů“ prodávali výrobky 

našich klientů v prostorách Jaderné elektrárny Dukovany.

• Při opravě kanalizační přípojky byla před budovou střediska nalezena část historické chodby. Našly se v ní i úlomky 

keramiky z 12. století. 

• Z Havarijního program u Ministerstva kultury jsme získali 170 000 Kč na výměnu oken v budově střediska.

• „Velikonoční jarmark“ výrobků klientů se konal 17. dubna v prostorách střediska. Jako vždy se těšil velkému zájmu 

ze strany především zaměstnanců, dětí ze školy a občanů z vesnice.

• S naším projektem „Pohodlí nadevše!“ jsme soutěžili o divokou kartu v programu „ČSOB pomáhá regionům“. Do 

hlasování jsme zapojili všechny naše příznivce, ale bohužel byl jeden z našich soupeřů silnější a nepodařilo se nám 

probojovat do finále.

• Kancelář sociálních pracovnic se konečně dočkala nové podlahy a částečně i nového potřebného vybavení.
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KVĚTEN

ČERVEN

• 3. května se zaměstnanci střediska vypravili na zahradnickou výstavu „Floria Kroměříž“.  Mohli si nejenom 

prohlédnout spoustu krásných aranží, ale také zakoupit rostliny do svých zahrádek a domů.

• 7. května proběhla v naší velké jídelně slavnostní akce, a to zakončení projektu „Jedeme v tom společně“. Této 

celostátní akce se úspěšně zúčastnilo více než dvacet našich seniorů, kterým byly na závěr předány malé upomínkové 

předměty a dárky.

• Při celodenní odstávce elektřiny nám bezplatně zapůjčila svoji elektrocentrálu firma Alfa in a.s. Díky tomu mohl být 

alespoň částečně v provozu hlavní výtah v budově střediska a fungovat mohla také naše kuchyň. 

• 12. května potěšil naše seniory martínkovský pěvecký sbor Jordán, který v kapli zazpíval písničky ke Dni matek.

• 14. května přijel za našimi seniory ivančický sbor Bádule se svojí kytičkou písní pro potěšení našim seniorům.

• 15. května jsme v našem středisku přivítali třicet našich bývalých zaměstnanců, kteří si v současné době užívají 

zaslouženého důchodu. Toto tradiční setkání bylo pro všechny zúčastněné jednou z mála možností opět se potkat, 

zavzpomínat si a podívat se, co je v našem středisku nového. 

• FS ČCE v Brně I uspořádal tradiční „Červnové nešpory“, jejichž výtěžek ve výši 3 675 Kč věnoval našemu středisku na 

nákup obálkových prostěradel.

• Třebíčská firma Esko T nám věnovala nový kontejner na kovový odpad v hodnotě 11 000. Kč.

• Jedenáct dobrovolníků z firmy ČEZ pomáhalo s úklidem v okolí budovy střediska před blížícím se benefičním 

koncertem. 

• V sobotu 8. června odpracovala skupina dobrovolníků firmy BNP Paribas Personal téměř 100 dobrovolnických hodin. 

Podíleli se na údržbě parku, sušení sena a natírání pergoly, kterou firma zakoupila a věnovala našim klientům. Slouží 

k posezení a relaxaci v odpočinkové zóně.

• 12. června jsme naše služby prezentovali na Veletrhu sociálních služeb v Třebíči na Karlově náměstí.
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• V neděli 16. června jsme uspořádali pro naše klienty i širokou veřejnost již XI. Benefiční koncert „Odpoledne s 

dechovkou“, na kterém vystoupila dechová hudba Palavanka a martínkovský krojovaný soubor Džbánek. Výtěžek 

koncertu byl věnován na zakoupení protipožárních dveří a elektrických otvíračů do budovy střediska.

• 18. června si mohli naši klienti a zaměstnanci poslechnout zajímavou besedu o růžích a jejich pěstování s panem 

Josefem Svobodou z Moravských Budějovic.

• 20. června se několik našich zaměstnanců zúčastnilo oslav 30. výročí vzniku Diakonie v Praze.

• 23. června jsme spolu s našimi zaměstnanci a členy spolupracujícího FS ČCE v Třebíči oslavili „Den Diakonie“, jehož 

součástí bylo vystoupení zdravotního klauna, tvoření pro děti, skákací hrad a malé občerstvení. 

• 25. června přijeli do našeho střediska zástupci Komerční banky, aby nám předali šek ve výši 65 tis. Kč na realizaci 

mezigeneračních aktivit v našem středisku. 

• Na konci června jsme pro skupinu našich klientů uspořádali výlet do nedalekého Muzea Hrotovicka. Při zpáteční 

cestě byli všichni nadšeni z projížďky kolem Dalešické přehrady a okolí Mohelna. 

• Lesy ČR, s.p. nám v rámci svého grantového řízení věnovaly částku 45 000 Kč na pořízení teleskopických zástěn na 

pokoje klientů. 
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ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

• Firma Altreva Třebíč darovala našemu středisku velké množství pracovních oděvů pro naše zaměstnance.

• V rámci programu Erasmus + přijela do našeho střediska pomáhat běloruská dobrovolnice Alina Listová.

• Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Střed Třebíč jsme se podíleli na natáčení filmu „Cesta svobody“, který 

mapoval zajímavé vzpomínky seniorů na listopad 1989.  Aktivně v něm vystoupili i dva naši klienti. 

• 30. srpna jsme se sešli s našimi dobrovolníky v jaroměřické restauraci Opera, abychom jim poděkovali za jejich 

celoroční práci. 

• Pracovníci technického úseku opravili porouchané čerpadlo ve vrtu.

• Firma Isolit Bravo spol. s.r.o. nám věnovala věcné dary (vysavač, šlehač, mikrovlnnou troubu, topinkovač a 

sendvičovač) v celkové hodnotě téměř 6 000 Kč.

• 5. září jsme uspořádali již VII. Myslibořickou olympiádu s řadou soutěží pro naše klienty. Mohla se uskutečnit díky 

výrazné podpoře Nadace Jistota KB. Věcné dary nám věnovaly také firmy Hartmann Rico a.s., Lékárna Jaroměřice a 

Tipafrost Třebíč. Rozhodčími byly děti z místní školy a Dětského domova v Hrotovicích. Celá akce se uskutečnila v 

našem parku za krásného slunečného počasí. 

• V průběhu měsíce září byla sklizena veškerá úroda v našem sadu a také posbírány brambory.

• 12. září proběhl v našem středisku seminář věnovaný veřejnosti, a to na téma „Paliativní a hospicová péče – umění 

doprovázet“.

• Ve dnech 16- 22. září se uskutečnila v našem středisku i mimo něj sbírková a informační kampaň „Dny paměti“. Měla 

za cíl upozornit na problematiku Alzheimerovy choroby. Při ní nám velmi pomohli studenti z Katolického gymnázia v 

Třebíči. Součástí této kampaně byla i veřejná sbírka, která vynesla částku 7 283 Kč.
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ŘÍJEN

LISTOPAD

• Nadace Občanského fóra podpořila částkou 70 000 Kč zakoupení protipožárních dveří s elektrickými otvírači do 

budovy střediska.

• Na 2. října jsme pro naše seniory připravili tradiční „Podzimní posezení s čajem a hudbou“.

• Náš projekt „Bez zvedáku nemůžeme do vany“ byl vybrán do finále podzimního kola programu „ČSOB pomáhá 

regionům“. Celková částka získaná od ČSOB a dárců činila 63 450 Kč. 

• Od 13. listopadu začali úplně neznámí lidé ve velkém plnit přání našich seniorů, a to v rámci projektu „Ježíškova 

vnoučata“. Nakonec jich bylo splněno více než osmdesát. Svými nemalými dárky přispěli také dárci z minulých ročníků.

• Od 25. listopadu jsme se poprvé v historii zapojili do celostátní sbírky Diakonie s názvem „Krabice od bot“. V jejím 

rámci jsme shromáždili celkem 360 dárkových krabic, kterými jsme obdarovali děti z blízkých dětských domovů a 

azylových domů.

• Firma ČEPS a.s. podpořila svým darem ve výši 50 000 Kč nákup vanového zvedáku na jednu z koupelen. 

• Podařilo se nám vydat nový kalendář na rok 2020, který je ve znamení další diakonické hodnoty, a to „fortelnosti“. 

• Truhlářská firma Musil vyměnila několik oken a obloukové dveře v přízemí budovy střediska. Na tuto akci jsme získali 

finanční prostředky z Havarijního programu Ministerstva kultury a také z několika firem. 
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PROSINEC

• 5. prosince navštívil naše klienty Mikuláš se svojí družinou a obdaroval je malými balíčky s vitamíny a sladkostmi.

• Na 9. prosince jsme pro všechny zájemce připravili „Vánoční jarmark“ výrobků klientů, který byl velmi úspěšný.

• O prvním adventním víkendu jsme výrobky našich klientů prodávali na faře v Třebíči, kde se těšily velkému zájmu 

nakupujících.

• 10. a 11. prosince se na  Jaderné elektrárně Dukovany uskutečnil další ročník projektu „Plníme přání“. V jeho rámci 

jsme se mohli prezentovat výrobky našich klientů a prodávat je. Ze získaných finančních prostředků jsme nakoupili 

materiál potřebný na aktivizační činnosti. 

• 14. prosince jsme již pošesté připravili pro naše klienty a jejich rodiny „Adventní posezení“. Během něj si mohli všichni 

společně s dětmi ze školy zazpívat známé koledy a vánoční písně, popovídat si se svým blízkým u malého občerstvení, 

vytvořit si malou vánoční dekoraci či si zajít na koncert třebíčského farního sboru do kaple.

• 19. prosince potěšily naše klienty děti z Dětského domova v Hrotovicích se svým pásmem vánočních básniček a 

písniček.

• Na 24. prosince připravily děti z FS ČCE v Třebíči „Vánoční hru“, kterou s úspěchem zahrály klientům.

• 31. prosince jsme společně oslavili Silvestra. Za hudebního doprovodu pana Noska si všichni zazpívali známé písničky, 

ochutnali připravené občerstvení a připili na zdraví.  V odpoledních hodinách se část klientů spolu se svými rodinami 

sešli také v naší kapli na krátké odpolední pobožnosti. 
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6.1. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2019

V roce 2019 středisko hospodařilo s celkovým ziskem (hospodářský výsledek po zdanění) ve výši 1 312 tis. Kč.

Celkové výnosy střediska činily 63 892 tis. Kč. Z toho výnosy související s poskytováním sociálních služeb činily
63 406 tis. Kč a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti 486 tis. Kč. 

Celkové náklady střediska činily 62 580 tis. Kč. Z toho náklady vynaložené na poskytování sociálních služeb činily
62 096 tis. Kč a náklady na vedlejší hospodářskou činnost 484 tis. Kč.

Vlastní jmění střediska má hodnotu 73 298 tis. Kč.  

Náklady na jedno lůžko v roce 2019 činily 35 tis. Kč/měsíc.

INVESTICE

Technické zhodnocení hlavní budovy 

Na oddělení „Vážka I“ a v přízemí v levém křídle budovy byl nainstalován nový komunikační systém Klient – sestra ve 
výši 234 tis. Kč. Na tuto investici jsme obdrželi dotaci z Kraje Vysočina ve výši 124 tis. Kč. Jedná se již o pátou etapu 
zavádění systému v budově zámku.
 
Z darů získaných v rámci Benefičního koncertu 2019 jsme pořídili dva kusy automatických pohonů k novým 
protipožárním dveřím. Tato byla ve výši 135 tis. Kč. 

Dlouhodobý majetek

Na sklonku roku 2019 jsme na oddělení „U Ordinace“ pořídili sprchovací lehátko v hodnotě 80 tis. Kč. Náklad na tuto 
investici byl z větší části pokryt z darů od různých obcí našeho kraje. Na zdravotní úsek jsme z daru firmy Hartmann – 
Rico a.s. zakoupili vozík na léky Magic Art v hodnotě 52 tis. Kč.
 
V rámci celkové opravy kanalizační přípojky byly firmou G – stav Jaroměřice zbudovány u příjezdové cesty k budově 
zámku nové obrubníky v hodnotě 41 tis. Kč.

U bylinkové zahrádky za letní jídelnou nám firma BNP Paribas Personal zaplatila a postavila dřevěnou pergolu v 
hodnotě 80 tis. Kč. V horkých letních dnech pergola vytvoří stinné zátiší, kde mohou naši klienti relaxovat. 

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, příspěvky na obědy atd.) ve výši 45 252 
tis. Kč.

Dalšími významnými náklady roku byly:

• nakupované služby 2 569 tis. Kč (odpady, pronájem programů, právní a ekonomické služby, konzultační a odborné 
poradenství, propagace, školení a kurzy, revize, cestovné, náklady na reprezentaci, spoje aj.)
• spotřeba potravin                                      4 283 tis. Kč
• odpisy majetku                                          2 498 tis. Kč
• opravy a udržování majetku                      2 257 tis. Kč  
• spotřebované energie                                1 702 tis. Kč
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VÝNOSY

Zajištění provozu střediska je vícezdrojové. V roce 2019 patřily k nejvýznamnějším zdrojům financování tyto:

•  příjmy od klientů (ubytování, stravování, pečovatelská služba atd.          17 968tis. Kč

•  příspěvky na péči                                                                                          14 324 tis. Kč

•  provozní dotace z prostředků MPSV                                                            18 401 tis. Kč   

•  úhrady zdravotních pojišťoven                                                                     6 601 tis. Kč

•  provozní dotace z prostředků Kraje Vysočina                                               2 781 tis. Kč

•  snížení vlastního jmění ve výši odpisu z dotovaného majetku                      643 tis. Kč

•  zúčtování fondů, přijaté nadační příspěvky a dary                                       1 101  tis. Kč

FONDY

Středisko vytváří postupně fondy, na kterých jsou soustřeďovány zdroje na investice, pořízení krátkodobého 

majetku a rozsáhlé opravy.  

Přehled fondů a jejich navýšení či čerpání v roce 2019 ukazuje následující tabulka (v tisících Kč, zaokrouhleno):

Označení fondu  Počáteční stav  Příjem Výdej Zůstatek 

911- sociální  42 0 42 0 

912- darů 2 638 2 774 691 4 721 

915 - reprodukce 4 225 1 854 154 5 925 

916 - rezervní 1 125 42 0 201 

917 – změna 

stavu – Media 

90 111 0 201 

Celkem  8 121 4 782 1 150 11 754 
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6.2. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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K 31. prosinci 2019 pracovalo v našem středisku celkem 114 stálých zaměstnanců, z toho 77 v přímé péči. Rodičovskou 

nebo mateřskou dovolenou čerpalo celkem pět pracovnic.  Na dohodu o pracovní činnosti u nás pracovali 2 odborní 

lékaři, a to kožní lékařka Zuzana Valová a psychiatr Petr Pokorný. Během roku se u nás na dohodách o provedení práce 

do 300 odpracovaných hodin vystřídalo celkem 50 pracovníků. Byli to převážně studenti středních a odborných škol, 

kteří během prázdnin zastupovali pracovníky na nemocenské a čerpající dovolenou.

 

V roce 2019 ukončilo z různých důvodů pracovní poměr celkem 7 zaměstnankyň. Postupně je nahradili pracovníci noví, 

a to v přímé péči Karolína Uhrecká, Dana Trojanová, Milan Mareček a Ivana Krausová. Technický úsek posílila Vendula 

Drápelová a do kuchyně nastoupila Nikola Didiová.

Během roku jsme zaevidovali celkem 64 pracovních neschopností, které trvaly celkem 3 203 kalendářních dnů. V 

patnácti případech bylo také čerpáno ošetřování člena rodiny, a to v celkové délce 104 dnů. Tyto pracovníky 

zastupovali celkem 2 zaměstnanci.

Průměrný věk našich zaměstnanců byl v roce 2019 43,5 roku. 

Benefity pro naše zaměstnance v roce 2019:

- týden dovolené navíc

- příspěvek na obědy 

- zvýhodněné ubytování i možnost přespání po směně

- příspěvek na penzijní spoření zaměstnavatelem odstupňovaný podle odpracovaných let

- jednorázový finanční příspěvek při životním jubileu

- poukazy na masáže

- možnost bezplatně se vzdělávat v rámci pracovní doby, a to většinou přímo v budově střediska

- zájezd do Kroměříže na zahrádkářskou výstavu „Floria“

- vánoční večírek pro zaměstnance s ochutnávkou sýrů, hudbou, občerstvením a dárky.

Kurzy a vzdělávací akce pro naše zaměstnance uskutečněné ve středisku v roce 2019:

- Základy paliativní a hospicové péče

- Etické aspekty práce v sociálních službách

- Šetrná sebeobrana

- Výživa osob v paliativní péči

- Alternativní komunikace v podmínkách sociálních služeb

- Problematika poruch chování uživatelů sociálních služeb

- Doprovázení umírajících a práce s pozůstalými v sociálních službách

- Bazální stimulace

- Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

- Jak úspěšně jednat s klientem s poruchou osobnosti

Všichni zaměstnanci střediska jsou pod pravidelnou interní i externí supervizí. Interní supervizi provádí přímý 

nadřízený zaměstnance. Externí supervizi zajišťuje Mgr. Iva Macková.

6. EKONOMIKA STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.3. ZAMĚSTNANCI, JEJICH PODPORA A ROZVOJ
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Úsek fundraisingu a public relations je 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 2019 se podařilo získat finanční a materiální dary ve výši 1 287 604 Kč. Projekty byly podpořeny částkou 789 270 

Kč a z dotačních řízení obcí a měst jsme získali 145 000 Kč. Celková částka, kterou se podařilo za rok 2019 získat, byla

2 221 874 Kč. V této statistice nejsou zahrnuty podpořené projekty z přelomu roku.

Během roku pracovnice tohoto úseku připravily řadu akcí pro klienty, jejich rodiny a veřejnost. Na začátku roku to byl 

ples, který i díky bohaté tombole vynesl částku téměř 40 tis. Kč. Další významnou aktivitou tohoto úseku bylo 

uspořádání již XI. Benefičního koncertu „Odpoledne s dechovkou“, který se uskutečnil 16. června 2019. Jeho výtěžek ve 

výši 177 000 Kč byl použit na zakoupení dvou protipožárních dveří s elektrickými otvírači. 

Také na akce pro zaměstnance a klienty, různá tvoření a setkávání, se podařilo získat velké množství materiálních 

darů od našich příznivců. Byly to především potraviny, látky, dárky a pracovní oděvy.

V průběhu roku připravily také celou řadu akcí pro zaměstnance, bývalé zaměstnance a dobrovolníky. Součástí jejich 

práce byla i příprava a realizace projektu „Krabice od bot“ a „Ježíškova vnoučata“. Tento úsek se také zabývá 

propagací střediska, jeho poskytovaných služeb a připravovaných akcí. Děje se tak pomocí článků v novinách, na 

webu a facebooku. Ucelené informace za dané období dostává veřejnost díky zpravodaji střediska „Občasníku“, který 

vychází 3x ročně.

Na úseku fundraisingu v roce 2019 pracovaly Blanka Veselská a Soňa Matoušková.

Nejdůležitější podpořené projekty roku 2019:

1. Fond Vysočiny podpořil částkou 204 000 Kč náš projekt „Dobrovolníci v Diakonii ČCE – středisku v 

Myslibořicích“. 

2. Z VDV Olgy Havlové jsme získali 50 000 Kč na vzdělávání zaměstnanců v oblasti paliativní péče. 

3. Lesy ČR, s.p. nám věnoval částku 45 000 Kč na projekt „Soukromí klientům zajistí zástěny“.

4. Ministerstvo kultury v rámci programu ORP podpořilo částkou 170 000 Kč projekt „Zámek Myslibořice –   

výměna špaletových oken a dveří“. 

5. Z Nadace OF jsme získali 70 000 Kč na projekt „Volnost pohybu pro všechny“ na zakoupení protipožárních 

dveří s otvírači do budovy střediska.

6. V rámci programu Diakonických a rozvojových projektů 2019 jsme získali částku 71 820 Kč na projekt „Pojďte 

dál…“. Z těchto finančních prostředků byla vybavena kancelář evangelického faráře v budově střediska. 

7. Program „ČSOB pomáhá regionům“ podpořil náš projekt „Bez zvedáku nemůžeme do vany“. Částku ve výši

 63 450 Kč jsme využili na nákup vanového zvedáku.

8. Společnost ČEPS, a.s. věnovala našemu středisku 50 000 Kč na zakoupení vanového zvedáku.

9. Z dotačního řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou jsme získali částku 70 000 Kč na zakoupení koupelnového 

nábytku, stolů a pojízdného lůžka pro naše seniory. 

10. Nadace Jistota KB podpořila částkou 65 000 Kč náš projekt „Posílení mezigeneračních aktivity mezi dětmi a 

seniory Diakonie Myslibořice“.

6. EKONOMIKA STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.4. FUNDRAISING, PROPAGACE A REALIZOVANÉ PROJEKTY
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ZE SRDCE DĚKUJEME TĚMTO NAŠIM DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM ZA PODPORU

Alfa in a.s., Altreva spol. s.r.o., MUDr. Eliška Ambrožová, JUDr. Dana Baranová, AutoGas Barták 

s.r.o., Aleš Bělský, BNP Paribas Personal, Ondřej Bulička, Český rozhlas, Česká lékárna Holding, 

ČEPS,a.s., Alena Čermáková, ČSOB pomáhá regionům, Diakonické a rozvojové projekty, DPV 

Myslibořice, Libor Davídek, Ing. Dana Dominová, Hana Dokulilová, Ing. Stanislav Drobný, Ecomat 

s.r.o., FS ČCE Brno I, FS ČCE v Horních Vilémovicích, FS ČCE v Třebíči, FS ČCE v Sázavě, Dobromila 

Fialková, Miroslav Filipov, MUDr. František Filipský, Filko – Zdeněk Filipský, Ferrum s.r.o., Fond 

Vysočiny, Fraenkische CZ s.r.o., Mgr. Tomáš Gartšík, Hodina H Pelhřimov, Hrotovická obchodní, 

GA Holding s.r.o., MUDr. Blanka Götzová, Ing. Karel Gross, Bc. Michaela Grmelová, Jana Hašková, 

Hartmann – Rico a.s, Hotel Opera Jaroměřice nad Rokytnou, Lenka Horáková, Marcela Husárová, 

Isolit Bravo s.r.o., Jemča Jemnice, Libuše Jedličková, Ing. Miroslav Kadeřávek, Libor Kadlec, 

JUDr. Hana Kameníková, Kardia JH -  MUDr. Lubomír Berka, Ing. Karel Katovský, Aleš Karásek, 

Ing. Tomáš Kimmer, Jan Klement, Aleš Kratochvíl, Helena Kuderová, Irena a Pavel Kovaříkovi, 

Kraj Vysočina, Květoslava Kratochvílová, Jana Kulhánková, Křesťanská služba při ČCE, MUDr. 

Jan Kousalík, MUDr. Jana Langášková, Lékárna „U Zámku“ Jaroměřice, Lesy ČR,s.p.,  Alena 

Lukášová, Iva Malá, Boleslava Miklíková, Město Hrotovice, Město Jemnice, Město Třebíč, Město 

Jaroměřice nad Rokytnou, Městys Dalešice, Městys Mrákotín, Městys Okříšky, Mlékárna Polná 

s.r.o., MIKO Office s.r.o., Ministerstvo kultury, Mikroregion Moravskobudějovicko, Módní oděvy 

Tobolková, Hana a Jiří Müllerovi, Nadace OF, Nadační fond Slevomat, Ing. Jana Nedbalová, RNDr. 

Jiří Nečas, Bohumil Němec, Vlasta Němcová, Lenka Nováková, Eva Novotná, Obec Biskupice – 

Pulkov, Obec Čáslavice, Obec Dlouhá Brtnice, Obec Dukovany, Obec Hartvíkovice, Obec Dolní 

Vilémovice, Obec Horní Vilémovice, Obec Chotěbudice, Obec Krhov, Obec Lesonice, Obec 

Martínkov, Obec Myslibořice, Obec Nimpšov, Obec Ostašov, Obec Petrůvky, Obec Rouchovany, 

Obec Třebenice, Obec Slavětice, Obec Smrk, Obec Šebkovice, Obec Výčapy, Obec Žerotice, 

Vladimír Palas, Věra Palasová, Irena Pavlíková, Pletex s.r.o, Perfect Invest a.s., Jaroslava 

Petříčková, Ing. Josef Pohanka, Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Pohanka, Polysoft s.r.o., 

Květoslava Pospíchalová, Mgr. Tomáš Potoček, Tobiáš Potoček, Eva Popelková, Pivovar Ježek, 

František Prvý, Sbor Církve bratrské, Ing. Radek Seemann, Ing. Vlasta Slámová, Hana a Milan 

Slámovi, Sporthotel Hrotovice, Jiřina Sladká, Svazek obcí „Skládka TKO“, Dana Simonidesová, 

Marta Smolíková, Pavla Suchánková, STAVOS Brno, Stanislava Škodová, Ctibor Škorpík, Libuše 

Špačková, Šimkovi, Jarmila Švaříčková, TEDOM a.s., Tipafrost Třebíč, František Tichý, Ing. Jiřina 

Trnková, TTS Energo Třebíč, Jan Trusina, Truhlářství Vojtěch Javůrek, Jana Uhrová, František 

Vala, MUDr. Alena Valíčková, Pavel Valíček, Helena Valová, Vodárenská a.s., VDV Olgy Havlové, 

Marta Vacušková, Ing. František Vágner, Aleš Veleba, Jan Venhoda, Ing. Blanka Veselská, 

Včelařská firma Kamil Kurtin, Vobis CZ, s.r.o., Ing. Jan Vondra, Alena Viková, ZD Hrotovice, 

Mrazírny Zims, Zemko s.r.o., Hana Žitnáková.
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MOTLITBA NA KONEC

Pane Ježíši, 

 Ty jsi Pánem celého světa – a my to ani nedokážeme pochopit. 

 Prosíme Tě – posilni naši víru – dej nám jistotu, že jsi s námi v každém čase a na každém 

místě – že nás máš ve své lásce a péči. 

 

           Dej, abychom poznali, že všechno, co musíme nést, je podle Tvé svaté vůle – a že budeš s 

námi i tehdy, když podklesáváme pod tíhou svého kříže. 

 

           Hledej mezi námi pomoc všem potřebným. – Smiluj se nad bezradnými, nasyť hladové, 

zastaň se trpících. – Bohatší ať se umí podělit s chudšími. – Silní ať se ujmou v lásce slabých. – 

Potěšuj smutné a opuštěné. – Nemocným dej dobrou náladu a naději. – Zdravotníkům sílu a 

vytrvalost. – Těm, kdo pečují o druhé (v Diakonii, Charitě, doma a kdekoli), dávej trpělivost a 

laskavost. – Pomoz, ať staří lidé slyší Tebe i nás. 

 

            Buď s námi – v tomto časném životě – buď s námi v hodině smrti – a pak nás převeď tam, 

kde žiješ a kraluješ. Amen.

 

Mgr. Tomáš Potoček, evangelický farář



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

Administrativní pracovnice a vedoucí PS:
Petra Novotná, 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

Pokladní, evidence majetku: 
Hana Grygerková, tel. 568 834 935, e-mail: pokladna@domovmysliborice.cz

Asistentka ředitelky:
Alena Skuciusová, tel. 568 834 931, e-mail: sekretariat@domovmysliborice.cz

Fundraising, projekty, IT podpora: 
Ing. Soňa Matoušková, tel. 568 834 956, e-mail: granty@domovmysliborice.cz

Fundraising, projekty, web, dobrovolníci: 
Ing. Blanka Veselská, tel. 568 834 955, e-mail: projekty@domovmysliborice.cz

Vedoucí DPS:
Ilona Pelánová, DiS, tel. 568 834 942, e-mail: osetrovatel@domovmysliborice.cz

Vedoucí DZR, DOZP a OS: 
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. 603 745 864, 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

7. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKTY



Brzy začínáme se stavbou nového Domova Pomněnka
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