ÚNOR 2022
Máme za sebou první měsíc roku se zajímavým letopočtem 2022. Dle předpovědí by to
měl být rok úspěšný, plný nových výzev a nadějí. Jestli tomu tak opravdu bude, se
dozvíme už v následujících měsících.
O zajímavých událostech z konce roku loňského a o všem, co připravujeme na další
období, si můžete přečíst v dalším čísle našeho Občasníku.

1. JEŽÍŠKOVA VNOUČATA BYLA OPĚT ŠTĚDRÁ
Již popáté v řadě jsme se na podzim loňského roku zapojili do projektu „Ježíškova vnoučata“,
který pořádá Český rozhlas. Shromáždili jsme celkem 120 přání našich seniorů, která byla
vložena do systému. Od 15. listopadu si mohli jednotlivá přání zaregistrovat dárci z celé naší
republiky.
Všechna byla během necelých dvou dní rozebrána a postupně plněna. Někteří dárci chtěli
dárek předat osobně, jiní volili možnost poslat dárek poštou či pomocí některého z přepravců. I
tentokrát tvořily většinu přání potravinové nebo kosmetické balíčky nebo předplatné časopisů a
novin. Mezi přáními se našla i přání méně obvyklá. Jen namátkou to byl třeba dřevěný betlém,
mandaly, čtecí lupa, podložka na ryby, návštěva restaurace či cukrárny nebo embosovací
strojek.
I tentokrát se s dárky „navíc“ ozývali dárci z předchozích ročníků, takže někteří senioři dostali
dárků hned několik. Tento úspěšný projekt má několik pozitivních dopadů. Tím nejdůležitějším
je radost jak na straně obdarovaného, tak i dárce. Zároveň velmi často vzniknou mezi dárcem a
obdarovaným vazby, které jsou trvalejšího rázu.
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2. „KRABICE OD BOT“ ROZDÁVALY RADOST DĚTEM
Celkem 253 dárků se nám na konci loňského roku podařilo nashromáždit od dárců a předat
dětem v rámci celodiakonického projektu „Krabice od bot“. Dárky jsme shromažďovali od
poloviny listopadu do začátku měsíce prosince.
Obdarovány byly děti z Dětského domova v Hrotovicích, Jemnice a Budišova. Další dárky jsme
předali prostřednictvím Charity Třebíč a organizaci Střed Moravské Budějovice. Několik dárků
jsme předali osobně přímo do rodin, které se nachází ve složitých socioekonomických
podmínkách.
Do krabic lidé dávali především hračky, drobné oblečení, knížky, drogistické potřeby, výtvarný
materiál, sladkosti nebo hry. Děkujeme všem dárcům, kteří do této sbírky přispěli. Přinesli velké
množství krásně zabalených dárků. Mnozí z nich byli naši zaměstnanci. Velmi si toho vážíme.
Díky nim jsme mohli udělat radost dětem, které nemají to štěstí, aby žili v úplné rodině či
blahobytu.

3. DALŠÍ ČÁST HISTORICKÉHO SCHODIŠTĚ JE OPRAVENA
Již třetím rokem úspěšně pokračují opravy hlavního i zadního historického schodiště
v budově střediska, která jsou více než 300 let stará. V první etapě, která probíhala v roce 2020,
se podařilo opravit část hlavního schodiště vedoucí z přízemí do 1. patra. 7 schodů bylo
demontováno a nahrazeno replikami a zbývajících 29 bylo repasováno. Finanční prostředky na
tuto etapu jsme získali z Fondu Vysočiny a Obce Myslibořice. Ve druhé etapě jsme opravili
část zadního schodiště, vedoucího z přízemí do 1. patra. Zde muselo být 15 schodů
demontováno a nahrazeno replikami a dalších čtrnáct bylo nutno repasovat. I na tuto opravu
jsme získali finanční prostředky z Fondu Vysočiny a Obce Myslibořice. Zbývající částka byla
uhrazena z darů a také rozpočtu střediska.
Na konci loňského roku jsme další prostředky na opravu schodiště získali z Nadace
Občanského fóra. V rámci grantového řízení „Památky a zdraví“ jsme získali 50 000 Kč, ze
kterých mohla být opravena část hlavního schodiště vedoucího z 1. do 2. patra. Schody v těchto
místech byly repasovány a natřeny protiskluzovým nátěrem, které zajistí větší bezpečnost
všech, kteří se po schodišti pohybují. Všechny práce probíhaly za dohledu památkářů.
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Díky těmto postupným opravám obou schodišť se daří zachránit další unikátní prvek zámku
v Myslibořicích.

4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
V ZÁŘÍ 2021 – LEDNU 2022

UDÁLOSTÍ

VE

STŘEDISKU

V ZÁŘÍ:
-

-

1. září jsme pro naše zaměstnance připravili po dlouhé době akci, a to posezení s grilováním
a zábavným programem.
13. září se osm našich pečovatelek zúčastnilo konference smyslové aktivizace na zámku
Kratochvíle.
Ve dnech 13. - 19. září proběhl v našem středisku „Týden paměti“ jako připomínka
problematiky Alzheimerovy choroby.
16. září jsme ve spolupráci s firmou Esko T a za finančního přispění Drogerie DM připravili
pro všechny klienty „Mezigenerační odpoledne“. Hry a soutěže měly jedno velké společné
téma, a to třídění. S organizací nám výrazně pomohly děti z místní školy a také Dětského
domova v Hrotovicích. Všichni účastníci si odnesli dárkové balíčky a v závěru odpoledne si
mohli posedět při dobrém občerstvení.
22. září jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb v Třebíči.

V ŘÍJNU:
-

1. října jsme oslavili s našimi klienty „Den seniorů“.
Ve dnech 4. - 10. října proběhl v našem středisku „Týden sociálních služeb“, během kterého
se mohla veřejnost osobně seznámit s našimi poskytovanými službami.
8. – 9. října mohli naši klienti přímo v budově střediska odevzdat svůj hlas některé ze stran
kandidujících do Poslanecké sněmovny České republiky.
12. října jsme se zúčastnili „Setkání poskytovatelů sociálních služeb“ v Moravských
Budějovicích.
Firma Altreva Třebíč nám věnovala velké množství pracovních oděvů pro naše
zaměstnance.
Nadace Občanského fóra nám vybrala náš projekt k podpoře v rámci svého grantového
řízení. Získali jsme 50 tis. Kč na opravu historického schodiště.
25. října očkovací tým z třebíčské nemocnice aplikoval třetí posilující dávku vakcíny proti
nemoci covid – 19 první větší části klientů a zaměstnanců.
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V LISTOPADU:
-

-

V rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ byl náš projekt „Koupeme se bezpečně“
vybrán do hlasování o „divokou kartu“. I když nás naši příznivci do posledních chvil
podporovali svými hlasy, do finále jsme bohužel nepostoupili.
Nadační fond Albert nám věnoval 15 tis. párů jednorázových rukavic v hodnotě 39 750 Kč.
Děkujeme!
Byla zakoupena nová velkokapacitní lednice do kuchyně střediska.
10. listopadu začala rozsáhlá oprava šaten zaměstnanců střediska.

V PROSINCI:
-

-

-

V celodiakonické soutěži na téma „Inovace“ jsme získali krásné druhé místo za naše
„rituály“. Za vyhrané poukázky jsme nakoupili kvalitní čaje pro náš personál.
Obec Sázava věnovala velkorysou částku 50 tis. Kč na stavbu Domova Pomněnka.
Firma Trask Solutions nám darovala jeden notebook a jeden stolní počítač v hodnotě
33 879 Kč. Děkujeme!
6. prosince navštívil naše klienty se svojí nadílkou Mikuláš, čert a anděl.
Městys Měřín podpořil naše středisko v rámci svého dotačního řízení částkou 15 tis. Kč.
Firma MC Moravia s.r.o. nám věnovala nový kávovar v hodnotě 6 537 Kč. Děkujeme!
Zároveň jedna z jejich zaměstnankyň, paní Burianová, zakoupila pro klienty Vážky II novou
pohovku v hodnotě 11 559 Kč. Patří jí náš velký dík!
V rámci výběrového řízení byl vybrán zhotovitel Domova Pomněnka, a to firma Roneli
stavby SE.
Další velká část klientů a zaměstnanců střediska obdržela posilující 3. dávku vakcíny proti
nemoci covid – 19.
Z Diakonických a rozvojových projektů jsme získali částku 350 000 Kč na projekt
„Odstraníme bariéry v kapli“. Díky těmto finančním prostředkům budeme moci vyměnit
podlahu v kapli. Děkujeme!
Do prádelny byla pořízena nová velkokapacitní sušička na prádlo z darů firem Hartmann –
Rico a.s. a MePro Trading s.r.o.
15. prosince jsme s klienty Slunečnice navštívili cukrárnu v Třebíči. Akce se mohla
uskutečnit díky jedné štědré dárkyni, která klienty do cukrárny pozvala.
24. prosince přijeli našim klientům zazpívat členové FS ČCE v Třebíči koledy pro
zpříjemnění svátečního dne.
31. prosince oslavili společně všichni naši klienti za přispění hudebního doprovodu pana
Noska konec starého roku.
Do kuchyně střediska byla zakoupena nová velkokapacitní mraznička.

V LEDNU:
- V rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ jsme získali 50 nových knih různých žánrů pro naše
klienty.
- Stravovací systém přešel v polovině ledna na program Cygnus 2.
- V rámci grantového řízení firmy Iresoft jsme získali novou počítačovou sestavu.
- Firma Trask Solutions nám věnovala další nový notebook v hodnotě 20 tis. Kč.
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5. CHCETE NÁS PODPOŘIT?
Finanční prostředky potřebujeme nejenom na stavbu nového Domova Pomněnka (VS: 2210),
ale také na další etapu opravy historického schodiště, výměnu oken v budově střediska,
zakoupení nového Vacumetu či pořízení nového koupacího lůžka.
Číslo našeho účtu pro všechny Vaše dary je: 297767439/0300.
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. PŘIPRAVUJEME…
10. února 2022 – velká narozeninová oslava stých narozenin paní Boleslavy Achrerové.
24. února 2022 – od 14 hod „Maškarní karneval“ pro všechny klienty střediska. Hraje Pavel
Seidl.
23. března 2022 – od 14 hod „Posezení s cimbálovkou „Majerán“ z Blanska
19. června 2022 – XIII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“ spojený s oslavami 30.
výročí obnovení činnosti diakonie v Myslibořicích.
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