
   
 
 
 
 
 

 

PROSINEC 2020 

Blíží se konec roku 2020, který byl pro všechny z nás zvláštní a neopakovatelný. Dal nám 
především uvědomění, že nejdůležitější pro nás pro všechny je zdraví a jeho ochrana. 

Jelikož pečujeme o tu nejzranitelnější skupinu lidí – seniory, snažili jsme se je před 
nákazou chránit celý rok. Jsme rádi, že i díky velké disciplinovanosti našich 
zaměstnanců se to dařilo a daří a nákaza se naštěstí u nás ve velkém nerozšířila. Za to 
všem patří velký dík. 

Kromě věcí spojených s koronavirovou krizí žilo naše středisko ještě dalšími událostmi, 
které jsou ve stručnosti shrnuty v našem Občasníku. Budeme rádi, když si i v tomto 
předvánočním čase najdete chvilku na jeho přečtení. 

1. STAVBA NOVÉHO DOMOVA „POMNĚNKA“ ZAČNE JIŽ BRZY 

Na jaře letošního roku jsme se 
dozvěděli báječnou zprávu 
z MPSV, a to, že byl částkou 35 
mil. Kč podpořen náš projekt na 
stavbu nového domova pro 
seniory s Alzheimerovou 
chorobou a dalšími typy 
demence v Novém Městě na 
Moravě. Díky této dotaci budeme 
moci rozšířit naše služby i na 
dalším místě na Vysočině. Najde 
zde svůj domov 30 seniorů.  

Nyní finišujeme s projektem a 
stavebním povolením, a pokud 
vše půjde podle plánu, začneme 
na jaře stavět. Stavbu budeme 

moci realizovat nejen díky získané dotaci, ale také díky podpoře Nového Města na Moravě, 
příspěvku našeho zřizovatele a také díky podpoře dárců. Projekt můžete podpořit i Vy, a to buď 
jednorázovým darem nebo trvalým příkazem na č. ú. 8500008080/7940.  Variabilní symbol je 
2210. Budeme Vám velmi vděčni.  
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2. VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V LETNÍ JÍDELNĚ 

V říjnu letošního roku začala v našem středisku rozsáhlá výměna oken a dveří v letní 
jídelně. Tato dlouho plánovaná akce se mohla uskutečnit díky podpoře Lutheránské církve, 
která nám na ni věnovala více než 500 tis. Kč. Letní jídelna byla přistavěna k budově zámku 
v padesátých letech minulého století. Okna i prosklené dveře zde byly ještě původní, 
netěsnící a v havarijním stavu. Díky podpoře projektu ze strany Lutheránské církve, který 
nese název „Centrum společenského života Diakonie Myslibořice“, mohla celá akce začít.  

V současné době jsou již okna a dveře vyměněny a probíhají dokončovací práce, jako je 
zapravování a usazení parapetů. Následně bude jídelna vymalována. Věříme, že zase brzy 
začne sloužit původnímu účelu, a to ke scházení se klientů i zaměstnanců.  

Celkové náklady projektu by měly dosáhnout 900 tis. Kč. Projekt bude dofinancován z darů 
a také vlastních zdrojů. Lutheránské církvi patří náš velký dík za velkorysou podporu. 

 

3. „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“ OPĚT PLNÍ PŘÁNÍ 

16. listopadu se otevřela pro dárce celostátní databáze 
přání v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“, který již 
počtvrté v řadě pořádá Český rozhlas. Do tohoto projektu 
jsme se i letos zapojili a vložili do ní téměř 100 přání našich 
seniorů, které jim následně plní zcela neznámí lidé.  

Přání byla různorodá, většinou se jednalo o menší dárky, 
hlavně potravinové a kosmetické balíčky, knížky, oblečení, 
předplatné různých novin a časopisů. Velmi mile nás 
potěšilo, že se dárci rozhodli splnit i některá dražší nebo 
neobvyklá přání. Jedno z těch větších přání byl třeba 
kávovar, který dostali klienti hned na dvou odděleních. Během adventních sobot tak mohou 
dostat k moučníku také výbornou kávu či capuccino. Další neobvyklé přání bylo splněné 
klientům ze Slunečnice, kteří si přáli papoušky s klecí. Přivezla je rodina až z Měřína a zároveň 
dovezli i krmení na půl roku.  

Část dárců projevila i letos přání setkat se se „svými“ babičkami a dědečky osobně. Bohužel to 
letos kvůli šíření koronaviru není možné. S některými dárci tak bylo domluveno setkání v letních 
měsících příštího roku. Dárce tak obdarovaného může vidět alespoň na fotografii, která je 
pořízena při předání dárku a dárci je následně zaslána.  
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Všem dárcům, kteří jsou z celé naší republiky, i touto cestou ještě jednou děkujeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ VE STŘEDISKU 

V ZÁŘÍ – PROSINCI 2020 

V ZÁŘÍ: 

- 6. září se uskutečnil již XII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, jehož výtěžek ve 
výši téměř 90 tis. Kč jsme věnovali na zakoupení nového konvektomatu do kuchyně 
střediska. Zde byl také prezentován nový nástěnný kalendář střediska, který s našimi klienty 
nafotil Filip Hladík. Je možné si jej zakoupit na sekretariátu střediska. 

- 10. září v našem středisku opět pomáhali dobrovolníci z firmy ČEZ a.s. Díky nim byla 
posbírána většina brambor, které se urodily na našem poli. 

- Na konci září bylo naše středisko opět uzavřeno veřejnosti v důsledku zhoršení pandemické 
situace. 

- 30. září jsme obdrželi materiální dar od korejské firmy KHNP, který obsahoval velké 
množství čajů, ručníků a kapesníčků.  
 
 

 

V ŘÍJNU: 
 
- V polovině října bylo v našem parku vysázeno velké množství okrasných i užitkových 

stromů, na jejichž nákup jsme získali finanční prostředky ze SFŽP.  
- 19. října začala výměna oken a dveří v letní jídelně. 
- VDV Olgy Havlové podpořil náš projekt „Nákup potřebných pomůcek při péči o klienty 

zasažené pandemií“ částkou 40 tis. Kč.  
 
 

V LISTOPADU: 
 
- Nadace ČEZ podpořila částkou 120 830 Kč náš projekt „Vzděláváním personálu ke 

kvalitním službám“.  
- 10. listopadu nás navštívili „Lékaři bez hranic“, kteří předali našem vedoucím zkušenosti 

týkající se pandemie koronaviru. 
- Od 16. listopadu si začali neznámí dárci registrovat přání našich klientů na portálu 

„Ježíškova vnoučata“. Letos jich bylo zaregistrováno téměř sto. 
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- Nadace OF podpořila částkou 40 tis. Kč náš projekt „Nenápadný pomocník“ na zakoupení 
dvou dveřních otvíračů. 

- V rámci programu Diakonických a rozvojových projektů jsme získali částku 73 479 Kč na 
pořízení nového zesilovače na rozhlas do naší kaple.  

- Na konci měsíce listopadu a na začátku prosince jsme se zapojili už podruhé do celostátní 
sbírky „Krabice od bot“, která má za cíl obdarovat děti z chudých rodin a dětských domovů a 
azylových domů. Podařilo se nám shromáždit od dárců téměř 200 krabic, které byly 
následně rozvezeny potřebným.  

 
V PROSINCI: 

 
- Nadace Divokého husy nám věnovala mimořádný grant ve výši 25 tis. Kč na zakoupení 

konvektomatu do naší kuchyně.  
- 4. prosince potěšil svou přítomností naše klienty Mikuláš, který jim spolu s andělem a 

čertem rozdávali dárky pro potěšení.  
- Na začátku prosince byl do naší kuchyně zakoupen nový velkokapacitní konvektomat, díky 

kterému budou jídla nejen rychleji uvařená, ale hlavně chutná a plná vitamínů.  
- Pražská firma Trask Solutions nám věnovala nové stolní počítače ve výši 35 tis. Kč. 

 

5. CHCETE NÁS PODPOŘIT? 

Od 6. prosince 2020 do 6. ledna 2021 můžete svými dary podpořit náš projekt „Bezhlučné 
vozíky – pomocníci pro personál“, který se díky hlasům veřejnosti dostal do podzimního finále 
programu „ČSOB pomáhá regionům“. Čím vyšší částku se nám podaří získat od veřejnosti, tím 
větší bude výše získaného grantu. Na stránkách projektu si můžete prohlédnout i propagační 
video, které bylo pro tyto účely natočeno. Odkaz na projekt:  
 
https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/916-bezhlucne-voziky-pomocnici-pro-
personal.  
 
Kromě tohoto projektu připravujeme a realizujeme každý rok několik dalších, na jejichž 
dofinancování můžete také přispět. Budeme za to moc rádi. Číslo našeho účtu je 
8500008080/7940. Peníze budeme potřebovat nejenom na stavu nového domova Pomněnka, 
ale také na další etapu výměny oken v našem středisku, na nákup potřebného vybavení nebo 
na akce a aktivity pro naše klienty. 
 
Všechny Vaše dary jsou daňově uznatelné. Na Váš dar vystavíme darovací smlouvu a také 
potvrzení o přijetí daru. Pokud budete mít nějaký dotaz či prosbu, ozvěte se nám na tel. č. 
568 834 955 (604 685 901) nebo 568 834 956. Psát nám můžete na e-mail: 
projekty@domovmysliborice.cz nebo granty@domovmysliborice.cz.  

 

6. PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 

Přejeme Vám všem požehnané vánoční svátky a hodně zdraví a 

pohody v nastávajícím roce 2021! Zároveň děkujeme všem, kteří 

nás v tomto roce podpořili svými materiálními a finančními dary. 

Velmi si také vážíme lidí, kteří na nás mysleli svými modlitbami.   
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