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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:
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2. SLOVO ŘEDITELKY

Vážení a milí čtenáři,

zprávu o „covidovém“ roce 2020 nemohu začít jinak než poděkováním. Děkuji našim klientům, jak statečně zvládali 
nebývalé omezení svobody, kontaktů s blízkými a mediální informace s katastrofickými scénáři.
 
Děkuji zaměstnancům za osobní nasazení, uvědomělost, racionální jednání, loajalitu k zaměstnavateli a empatii ke 
klientům. Zejména v říjnových a prosincových krizových situacích, kdy byl tým mimořádně oslaben, si zaměstnanci 
zachovali zdravý rozum, nepodlehli panice, přebírali služby za chybějící, rychle se vraceli po nemoci a konali práce nad 
rámec svých povinností. Právem jsem na ně hrdá.
 
Děkuji veřejnosti, přátelům, příznivcům a dárcům za podporu, které se nám dostávalo. Darovali nám ochranné 
pomůcky všeho druhu, ale i mnoho dalších menších i hodně velkých věcí, jako např. novou Octavii (firma Škoda auto 
a.s.). V této opravdu složité a náročné době pro nás velmi znamenala i podpora na sociálních sítích. Vnímali jsme ji jako 
ocenění i motivaci pro naši práci.

Rok 2020 jsme ale neprožili jen „covidovými“ opatřeními, podařilo se nám i mnoho dobrých věcí. Velkou radost mám z 
výměny oken a obloukových dveří ve velké jídelně v přízemí. V této finančně náročné akci nás velmi podpořila 
Evangelická zemská církev v Bádensku a Evangelická lutheránská církev v Bavorsku. Uskutečnila se také oprava části 
hlavního schodiště, která byla nejvíce poškozena. Přispěli nám na ni Kraj Vysočina a Obec Myslibořice. Opravy a nového 
vybavení se dočkala také kancelář faráře (nyní pastorační pracovnice), na kterou jsme téměř celou částku získali od 
ČCE v rámci Diakonických a rozvojových projektů.

V roce 2020 došlo ke změně také na poli duchovní péče. V létě jsme se rozloučili s far.Tomášem Potočkem a od 1. října 
přivítali pastorační pracovnici ses. Yvonu Švaříčkovou, která v rámci polovičního úvazku pečuje o naše klienty nejen po 
stránce duchovní.

Loňský rok byl problematický i z hlediska vzdělávání zaměstnanců, které bylo velmi omezeno hlavně v jarních 
měsících. Přes všechna omezení se nám však podařilo dokončit cyklus kurzů z oblasti paliativní péče a získali jsme 
certifikát „Pracoviště proškolené v PALIATIVNÍ PÉČI“.

Rok 2020 byl mimořádně složitý, proto víc než kdy jindy musím zdůraznit, že bez podpory a zájmu mnoha společností, 
institucí, ale i jednotlivců bychom se neobešli. Zachovejte nám Vaši přízeň i nadále.

Michaela Grmelová, ředitelka
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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 potřeb a 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

Zajímavosti z Domova pro seniory 
Naši senioři se ještě na začátku roku mohli zúčastňovat, jak bylo jejich zvykem, řady pravidelných či nepravidelných aktivit. 
V únoru řada z nich navštívila tradiční „Zámecký ples“ a následně i maškarní karneval. 9. března přišla dokonce do našeho 
střediska vizážistka, která v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“ zdarma předvedla seniorkám, jak pečovat o svoji pleť. 
Tato akce byla poslední v „normální době“. Hned následující dny bylo vše jinak. 

Koronavirová pandemie a následně zavedený nouzový stav rázem změnily všechny léty zažité akce a aktivity. V měsících 
březnu – květnu byly zakázány veškeré společné aktivity našich klientů, zakázány návštěvy, zakázány bohoslužby v kapli a 
omezeno bylo i vycházení mimo středisko. Senioři se mohli potkávat pouze na jednotlivých odděleních, a to ještě jen v 
malých skupinkách. Pro zpříjemnění jejich chvil jim pečovatelky připravovaly různé drobné aktivity. Asi nejoblíbenější 
činností se v této době stalo chytání ryb v naší laguně. Téměř vždy se podařilo něco ulovit, a po dohodě s kuchařkami i 
ochutnat. 

V malých skupinkách se personál s klienty věnoval také pečení a vaření nebo tvorbě různých dekorací k jednotlivým ročním 
obdobím. V kurzu byly také oblíbené společenské hry, hraní karet či čtení různých časopisů a novin. Našim seniorům také 
přicházely zvenčí desítky dopisů a obrázků pro povzbuzení a zlepšení nálady od dobrovolníků z celé republiky. Společně s 
personálem si je četli a povídali si o nich. Velmi omezené byly také kontakty s rodinami. Vzájemná setkávání proto 
probíhala v on – line podobě, a to prostřednictvím videohovorů či telefonátů. 

V květnu roku 2020 došlo k částečnému rozvolnění opatření, takže se naši senioři začali alespoň znovu společně scházet při 
pravidelných aktivitách. Nouzového stavu bylo využito k přestěhování aktivizační místností do nových prostor, které 
vznikly na místě bývalé knihovny. Ta již přestala plnit svoji funkci a čas ukázal, že je pro naše seniory lepší řešení rozmístit 
po domově několik menších knihovniček, než mít knihy uspořádané v jedné velké knihovně. Společenská místnost, která 
byla léta využívaná jako aktivizační místnost, nyní už slouží výhradně návštěvám našich klientů, případně jako školící 
místnost. 

Na konci měsíce května také byla obnovena možnost bohoslužeb v kapli, i když v omezeném počtu. V letních měsících 
využívali naši klienti hojně výhody našeho parku, chodili sem na procházky, popovídat si s ostatními či trávit čas se svojí 
rodinou.

Podzimní měsíce byly ve znamení zpracování ovoce z naší zahrady. Během aktivizací se na jednotlivých odděleních sušilo 
ovoce, pekly se různé štrůdly a buchty s jablky či švestkami. Bohužel tyto chvíle trvaly jen do doby, než přišla další vlna 
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.1. DOMOV PRO SENIORY
koronavirové nákazy. V této době bylo opět doporučeno klientům zdržovat se co nejvíce na svých pokojích. Dlouhé chvíle si 
tak řada z nich krátila hlavně u televizorů. Řadu z nich jsme získali z Fondu Vysočiny, který podpořil jejich nákup pro sociální 
služby vypsáním grantového programu.

V předvánoční době došlo opět k částečnému uvolnění zavedených přísných opatření. Na jednotlivých odděleních společně 
s klienty tvořili vánoční výzdobu, pekli cukroví či připravovali společné posezení při dobré kávě z nových kávovarů. Těmi byla 
obdarována hned dvě seniorská oddělení od štědrých „Ježíškových vnoučat“. Menší či větší dárky dostávali od neznámých 
lidí během listopadu a prosince i jednotliví senioři. Došlé balíčky byly většinou plné sladkostí, kávy, čajů, kosmetiky či 
oblečení. Jedna z našich seniorek dostala krásný dort a krabici plnou řízků, kterými podělila i ostatní seniory na oddělení. 
Často plněná přání byla také předplatné časopisů a novin. Dárci si zaregistrovali i některé dárky méně obvyklé, ke kterým 
patřila třeba jízda na kole či motorce nebo pořízení rybářského setu. Tato přání budou splněna až po uvolnění přísných 
koronavirových opatření.

O klienty v Domově pro seniory se v roce 2020 staralo celkem 41 zaměstnanců v přímé péči.

Jak prožíval „koronavirový“ rok personál ve službě Domov pro seniory
Už více než rok bojujeme nejen na našem oddělení s neviditelným nepřítelem, který byl pojmenován covid – 19. Je to vir, 
který není vidět ani cítit, ale i přesto se pomalu od začátku roku 2020 začal vkrádat do našich životů a ovlivňoval je. 

Když se na začátku března 2020 ukázalo, jak nebezpečný „nepřítel“ to je, změnilo se všechno nejen na našem oddělení 
naruby. Veškerý náš personál se vrhl na šití roušek, a to jak doma, tak v práci. Všichni jsme pociťovali neznámý strach, který 
nás svíral. Velkou obavu jsme měli hlavně o život našich seniorů, o které jsme se do té doby „normálně“ starali a neměli 
pocit, že by jim něco hrozilo.

Ze všech médií jsme jen slyšeli, jak musíme ochránit tu nejzranitelnější skupinu lidí, tedy seniory. A opravdu jsme se o ně 
najednou začali velmi bát! Chodili jsme všude v rouškách, neustále používali desinfekci. Báli jsme se i jeden druhého, 
protože jsme v každém viděli hned potencionálního nosiče nákazy. Nálada se trochu zklidnila ve chvíli, kdy bylo 
Ministerstvem zdravotnictví nařízeno pravidelné testování zaměstnanců z krve. Byli jsme moc rádi, že se nákaza celému 
středisku v jarní vlně vyhnula. Našim seniorům jsme se v té době věnovali individuálně, většinou v bezpečí jejich pokoje. Vše 
jsme se snažili zvládat s úsměvem a pochopením pro jejich potřeby. 

V letních měsících jsme si mírně oddychli a mnozí z nás si mysleli, že máme nejhorší období s virem za sebou. Ale to jsme se 
moc mýlili! To nejhorší nás teprve čekalo.  S nastupujícím podzimem nám teprve vir ukázal, co umí. Nákaza se pomalu 
dostala i mezi naše seniory. Nebylo vůbec jednoduché trávit 12 hodin denně jen s malými přestávkami v ochranném obleku, 
respirátoru a štítem na uzavřeném oddělení a pečovat o naše seniory. Nebylo to však jednoduché ani pro ně. Zpočátku se 
nás někteří senioři i báli, když jsme vstoupili v obleku na pokoj. Nakažení senioři byli vždy izolováni od ostatních v podstatě 
bez jakéhokoliv kontaktu s nejbližšími. Naším úkolem tedy nebylo jenom se o ně postarat, ale také „suplovat“ jim rodinu a 
dodávat jim sílu dny v karanténě „přežít“. Doufáme, že se nám to alespoň z části podařilo, i když to nebylo vůbec 
jednoduché pro nikoho z nás. 

O vánocích potom přišlo relativně klidnější období. Snažili jsme se našim klientům připravit pohodové vánoční svátky se 
vším, co k tomu patřilo. Společně jsme napekli perníčky a vánoční cukroví, společně jsme udělali vánoční výzdobu nejen ve 
společných prostorách, ale také na jednotlivých odděleních. Štědrý den jsme všichni společně prožívali u štědrovečerní 
tabule. Po večeři jsme jim pouštěli koledy, vzpomínali na dřívější časy a sledovali pohádky. Naší snahou bylo co nejvíce jim 
zpříjemnit čas, který tentokrát museli nuceně trávit bez svých blízkých. Stejně tak pospolu jsme strávili i konec roku a s 
nadějí čekali na nový rok. 
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.1. DOMOV PRO SENIORY
Statistika služby za rok 2020
Kapacita služby: 102
Počet klientů k 31.12.2020: 92
Nově přijatých klientů: 30
Využití kapacity: 97,1%
Průměrný věk klientů: 82,6 roku
Aktuální stav žádostí k 31.12.2020: 58

Graf stupňů příspěvků na péči v Domově pro seniory k 31.12. 2020

Vysvětlivky ke grafu: 

Stupeň závislosti            počet klientů
I.                               11
II.                               19
III.                               29
IV.                               25

8Bez příspěvku                    
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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
 
I pro naše seniory z Domova se zvláštním režimem byl „pandemický“ rok 2020 neopakovatelný a zvláštní. Přísná 
opatření vlády ve spojení s krizovým plánem střediska vedla k tomu, že naši senioři museli většinu roku trávit na svém 
oddělení a nepotkávat se s ostatními.

Staralo se o ně během roku celkem 15 pracovníků v přímé péči, a pokud bylo potřeba, vypomáhaly na oddělení 
studentky ze sociálních škol a brigádnice.
 
Ještě před vypuknutím pandemie proběhl V Domově se zvláštním režimem audit ČALS. Díky tomu, že se podařilo 
splnit všechny podmínky, byl „Certifikát Vážka“ prodloužen na další dva roky. Od začátku roku také pokračovalo 
několik vyškolených pečovatelek v testování paměti u lidí z řad veřejnosti. Do začátku března bylo otestováno celkem 
osm zájemců. Ve zbytku roku byla tato činnost z důvodu možného zavlečení nákazy do střediska zakázána.

Na obou odděleních „Vážky“, pokud to dovolovala aktuální pandemická situace, probíhaly v úzkém kruhu oslavy 
narozenin jednotlivých klientů. Také aktivizace klientů a cvičení probíhaly pouze na odděleních, často i individuálně. 
Klienti se spolu s personálem podíleli na výzdobě oddělení, která se měnila dle jednotlivých ročních období a také 
svátků. Na jaře společně sázeli květiny do truhlíků na balkóně, které jim dělaly radost po celé léto a podzim. Zde trávili 
při příznivém počasí většinu svého času, a to povídáním, procvičováním jemné motoriky či hraním deskových her. 
Chodili také na individuální procházky do přilehlého parku. Krmili kačeny v laguně, ovečky ve výběhu a starali se o 
bylinkovou zahradu u budovy zámku.
 
Díky některým darům a také podpořeným grantům byla obě dvě oddělení vybavena novými kompenzačními 
pomůckami a bezhlučnými vozíky na převoz jídla a prádla. 
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Jak prožíval personál „koronavirový“ rok v Domově se zvláštním režimem:

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Statistika služby za rok 2020
Kapacita služby: 30
Počet klientů k 31.12.2020: 29
Nově přijatých klientů: 10
Využití kapacity: 98,6%
Průměrný věk klientů: 83,7 roku

Graf stupňů příspěvků na péči  klientů v Domově se zvláštním režimem k 31.12.2020

Vysvětlivky ke grafu: 

Stupeň závislosti            počet klientů
I.                               0
II.                               5
III.                               8
IV.                               16

Rok 2020 byl pro nás -  personál z oddělení „Vážka“, mimořádně náročný. Koronavirová pandemie a s ní zavedená 
opatření a nařízení, byla pro naši skladbu klientů zcela nepochopitelná a složitá. Nevěděli, co se vůbec děje. V prvních 
chvílích, kdy byla zavedena povinnost nosit roušky, nás naši senioři nepoznávali a nerozuměli nám. Strhávali nám 
roušky, chtěli nás vidět. Pokud jsme po nich chtěli, aby šli na vycházku ven v roušce, odmítali jít.
 
Zvlášť složité byly situace, kdy jsme zpočátku i několik dní čekali na výsledky PCR testu u několika našich klientů. V té 
době jsme se museli pohybovat po oddělení v ochranných oblecích a klienti trávili čas pouze na pokojích. Tato situace 
byla pro naše klienty úplně nová a jen těžko jsme jim vysvětlovali, co se děje a kdo jsme. Klientům jsme se snažili 
věnovat individuálně a vymýšleli jim aktivity, při kterých by se alespoň trochu zabavili. I přesto, že jsme se maximálně 
snažili, aby se vše odehrávalo tak, jak jsou zvyklí, intuitivně cítili, že je vše jiné.
 
Někteří z nich také těžko snášeli dlouhé odloučení od rodiny. V jejich případě lze jen těžko živý kontakt nahradit 
virtuálním. Snažili jsme se proto s nimi i hodně chodit. Pokud bylo hezké počasí, šli jsme na vycházku do parku nebo jsme 
trávili čas na balkóně, který je součástí oddělení. Za nepříznivého počasí jsme se s nimi prošli po dlouhých zámeckých 
chodbách a pozorovali zvířátka a ptáčky v klecích.
 
Bohužel brzy nastal podzim a s ním opět řada zákazů volného pohybu. Často jsme s klienty nemohli ani na chodbu mimo 
oddělení, abychom se nepotkávali s ostatními. Také vánoční svátky jsme trávili opět jen v rámci oddělení. Veškeré 
společné aktivity totiž byly zakázány. Spolu s klienty jsme si udělali vánoční výzdobu a chvíle nám alespoň trochu 
zpříjemnily dárky od Ježíškových vnoučat. Sváteční dny jsme trávili zpěvem koled, povídáním o vánocích a sledováním 
pohádek. 
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.2. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.3.  DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

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 na tomto oddělení se během roku staralo celkem 5 pracovníků v přímé péči. Po odchodu jedné z pracovnic 
posílil tento úsek dokonce i jeden muž – Jiří Čábel, který vnesl na toto oddělení novou energii.

Tři klienti z tohoto oddělení navštěvovali až do vyhlášení nouzového stavu denní stacionář „Barevný svět“, ve kterém 
měli možnost potkávat se se svými vrstevníky a naučit se i novým činnostem v oblasti sebeobsluhy. Také v rámci 
oddělení se personál snaží různými způsoby zapojit klienty do činnosti na oddělení i v rámci střediska. Jednotliví 
klienti tak pečují jednak o svůj pokoj, stelou postele, uklízí, vytírají podlahu, rovnají si věci ve skříních a utírají prach. 
Zároveň také v rámci možností pomáhají na svých odděleních. Dovážejí jídlo z kuchyně, prostírají stůl, odnášejí talíře 
a jídlo, dávají nádobí do myčky apod. Velmi rádi se také podílejí na přípravě jednoduchých jídel. Rádi pečou cukroví či 
perníčky a zapojují se i do přípravy občerstvení na různé oslavy na oddělení. 

V odpoledních hodinách při dobré kávě rádi sledují různé televizní pořady, hlavně pohádky a české filmy. Rádi také 
hrají různé deskové hry nebo žolíky. Pokud je venku hezky, chodí na procházky do parku nebo si zde opékají buřty. 
Část z nich i pomáhá s úklidem v okolí budovy střediska. Rádi si také povídají s novou pastorační pracovnicí Yvonou 
Švaříčkovou.

Díky projektu „Ježíškova vnoučata“ navštívili klienti společně cukrárnu a dva z nich podnikli z letiště v Jindřichově 
Hradci let ultraleihtem, který je velmi nadchnul. Jedna z dárkyň věnovala na toto oddělení dokonce pojízdnou klec se 
dvěma papoušky, kteří v současné nelehké době „obveselují“ všechny klienty. „Ježíškova vnoučata“ poslala klientům 
z oddělení ještě spoustu dalších drobných dárků. Všechny z nich udělaly obdarovaným velkou radost, stejně jako 
další, které si klienti převzali v Třebíči v rámci „Stromu splněných přání“. 

Na začátku roku, kdy ještě nebyl nouzový stav, se všichni zúčastnili tradičního plesu zdravotně postižených v Třebíči, 
pořádaného SPMP. I toto oddělení bylo vybaveno potřebnými  pomůckami, které jsme mohli pořídit díky darům a 
podpořeným grantům.  
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3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.3.  DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Jak prožíval personál „koronavirový“ rok v Domově se zdravotním postižením:
V mnohém náročný a těžký rok jsme prožívali také na oddělení Domova se zdravotním postižením. Byli jsme s našimi 
klienty zvyklí alespoň občas, v rámci plnění jejich osobních cílů navštívit místa, kde se narodili nebo kde žili, či blíže 
poznat náš kraj v rámci menších výletů.

Nakonec se podařilo realizovat jen malou část z nich. O to více jsme se „naší“ skupince věnovali na oddělení. Vymýšleli 
jsme pro ně různé hry a soutěže, hráli deskové hry a karty, pekli jsme cukroví a vařili. V rámci oddělení se nám také 
podařilo oslavit narozeniny všech našich klientů, i když to často nebylo vůbec jednoduché.

Velkým zážitkem pro všechny byl také příjezd motorkářů do našeho střediska. Nejenže nám věnovali velké množství 
desinfekce, ale nabídli našim klientům také možnost prohlédnout si jejich motorky a svézt se s nimi.

Byli jsme moc rádi za to, že se nákaza nemocí covid našim klientům během celého roku vyhýbala a mohli jsme s nimi i 
díky tomu strávit společné vánoce a zároveň oslavit příchod nového roku. Rok 2020 tak byl pro nás pro všechny velkou 
zkouškou. Byli jsme rádi, že jsme při ní obstáli. 

Statistika služby za rok 2020
Kapacita služby: 12
Počet klientů k 31.12.2020: 12
Nově přijatých klientů: 0
Využití kapacity: 100%
Průměrný věk klientů: 60 let
Aktuální stav žádostí k 31.12.2020: 5

Vysvětlivky ke grafu: 

Stupeň závislosti            počet klientů
I.                               2
II.                               1
III.                               6
IV.                               3
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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 využilo v roce 2020 celkem 30 klientů. Průměrná doba pobytu jednoho klienta byla 27 dní. 
Nejkratší pobyt trval 5 dní, nejdelší 81 dní. Několik klientů využilo tuto službu opakovaně během roku. Klienti bydleli 
na jednolůžkových pokojích. Jedno lůžko je vyhrazeno pro Domov se zvláštním režimem a další tři lůžka pro Domov 
pro seniory.
 
Již dlouhodobě se potýkáme při poskytování této služby s řadou problémů. Souvisí především s tím, že klienti jsou u 
nás umisťování na velmi krátkou dobu a během ní se ani nestačí zadaptovat na nové prostředí a už se zase vrací 
domů. Problémy také nastávají s prováděním a vykazováním zdravotních úkonů. Často se také stávalo, že jsme lůžka 
obsazena neměli, a to v důsledku toho, že se daný klient na poslední chvíli z pobytu u nás odhlásil. Zvlášť závažná 
situace nastala v této službě v době pandemie koronaviru. Senioři a jejich rodiny ze strachu z nákazy nechtěli do 
našeho střediska na tak krátkou dobu vůbec přijít. Zároveň je odrazovalo povinné testování a také karanténa. Díky 
tomu zůstala během roku část lůžek neobsazena a vznikaly tak velké finanční ztráty.
 
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že budou odlehčovací služby od roku 2021 zrušeny a o vzniklá místa bude navýšena 
kapacita Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.  

Statistika služby za rok 2020
Kapacita služby: 4
Počet klientů k 31.12.2020: 1
Nově přijatých klientů: 30
Z toho: 21 žen a  9 mužů
Využití kapacity: 67%
Průměrný věk klientů: 83 let
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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 Domova se zdravotním postižením
Pečovatelskou službu poskytujeme lidem z Myslibořic a blízkého okolí už sedmým rokem. Využívají ji lidé především z 
Jaroměřic nad Rokytnou, Valče, Zárubic, Myslibořic a Biskupic. 

Hlavním cílem této služby je pomoci potřebným žít běžný život tak, jak je daný člověk zvyklý. Pro seniory, lidi s 
postižením a jejich rodiny představuje pomoc, která jim umožní i nadále žít navyklým způsobem života v soukromí 
vlastního domu či bytu a v blízkosti svojí rodiny. Pomoc klientovi a její rozsah je stanoven v plánu péče, který je 
sestaven ještě před začátkem poskytování péče. Pečovatelka pomáhá klientovi s činnostmi, které nezvládne 
vykonávat sám. Zároveň ho podporuje v jeho maximální soběstačnosti.

Nejčastější činnosti, se kterými pečovatelka klientovi v jeho domácnosti pomáhá, jsou hygiena, úklid, donáška obědů, 
podávání stravy, nákup, doprovod na vycházky, k lékaři či na úřady. Tuto naši službu využívají často také lidé po 
návratu z nemocnice, kdy se najednou nejsou schopni se sami o sebe postarat a zároveň ještě nechtějí nastoupit do 
pobytové služby. Někdy se stane, že se díky pomoci pečovatelky daný klient dostane do stavu, kdy už opět začne 
zvládat péči o svoji osobu sám. A to je i jedním z cílů naší služby. 

Jak prožíval „koronavirový“ rok personál v Pečovatelské službě
Doba „covidová“ byla velkou změnou i pro nás, personál v pečovatelské službě. Situace se měnila ze dne na den. V 
první dny jsme ani nedokázaly rozpoznat, co je důležité a co méně. Jednaly jsme víceméně intuitivně. 

První dny po vyhlášení nouzového stavu jsme prožívaly především strach a úzkost. Z médií jsme celé dny slyšely jen 
samé negativní zprávy, které nás při poskytování služby značně ovlivňovaly a také hodně omezovaly. Najednou jsme 
se skoro bály přijít ke klientovi, abychom ho nenakazily, případně aby on nenakazil nás. 

14



Také nošení roušek a potom respirátorů nás často výrazně omezovalo při našich činnostech, zvláště při poskytování 
hygienických úkonů nebo i při rozmluvě s klientem. Často nám přes roušku vůbec nerozuměli, nepoznávali nás.  
Nakonec jsme si na ochranné pomůcky zvykly, jako všichni ostatní. Uvědomily jsme si, že dodržování hygienických 
opatření, které vycházejí z nařízení vlády, jsou v současné době pro poskytování našich služeb nezbytné.  

3. POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.5.  PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Statistika služby za rok 2020
Počet klientů využívajících službu: 29
Nově přijatých klientů: 7
Průměrný věk klientů: 81,8 roku
Počet poskytnutých úkonů za rok 2020: 9 212

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. Knihovna, která spoustu let sloužila klientům, byla zrušena. Knihy i s knihovničkami 
byly rozmístěny na chodby v jednotlivých odděleních, ze kterých si je klienti mohou přímo půjčovat.  

3.6.1.  DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ PÉČE, SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝM FARNÍM SBOREM V TŘEBÍČI 
Duchovní život se v našem středisku odehrává hlavně v kapli, kde se konají pravidelné bohoslužby. Na jejich přípravě se 
podílejí faráři tří církví – Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve a Církve československé husitské.

Od pondělí do pátku se konají odpolední biblické hodiny či krátké pobožnosti, které v roce 2020 připravovali faráři Tomáš 
Potoček, Jan Trusina, Jiří Sladký, Jana Potočková, Ludvík Klobása a Hana Najbrtová. Především farář Tomáš Potoček sloužil i 
nedělní evangelickou bohoslužbu. Po jeho odchodu z třebíčského sboru v červenci roku 2020 přijížděli sloužit i někteří 
členové staršovstva – Petr Haška, Juraj Németh, Yvona Švaříčková, Vlasta Slámová a Iva Malá. A samozřejmě také 
administrátor sboru farář Jan Jun z Horních Vilémovic.

Katolickou mši svatou sloužil (pokud to bylo možné) především farář Jan Kovář vždy ve čtvrtek odpoledne. Rok 2020 byl 
rokem výrazných omezení a nejinak tomu bylo v případě bohoslužebných shromáždění. Ta byla po většinu roku buď úplně 
zakázána - nebo omezena počtem osob. Zároveň je nemohla navštěvovat veřejnost. Klienti střediska ale mohli bohoslužby 
poslouchat přímo na pokojích, a to prostřednictvím rozhlasu.
  
Od října 2020 sloužila ve středisku na poloviční úvazek pastorační pracovnice Českobratrské církve evangelické (ČCE) Yvona 
Švaříčková. I když nemohly být vykonávány bohoslužby v kapli, mohla navštěvovat klienty u nich v pokojích, a také při 
hospitalizacích v nemocnici nebo při pobytu v léčebnách dlouhodobě nemocných. Spolu s Hanou Najbrtovou poskytovaly 
duchovní a pastorační péči klientům i zaměstnancům.

Kvůli zákazům shromažďování se v roce 2020 nekonala žádná velká ekumenická shromáždění, jak bývalo v minulých letech 
zvykem (např. Noc kostelů, vzpomínka na Mistra Jana Husa, aj.). Také se většinou nekonala poslední rozloučení se 
zemřelými klienty. Jakmile to dovolí situace a budou zrušeny vládní zákazy, uspořádají představitelé všech tří církví 
hromadné rozloučení v roce 2021.

Také spolupráce s třebíčským evangelickým sborem se letos kvůli epidemii zúžila. Neuskutečnilo se velikonoční ani vánoční 
prozpěvování, nemohly přijet děti se svojí vánoční hrou. Poslaly alespoň vánoční přání, kreslené obrázky a fotografie, které 
mohly klienty domova potěšit na nástěnkách. Na Štědrý den se podařilo členům třebíčského staršovstva zazpívat v kapli s 
přítomnými koledy před evangelickou bohoslužbou. Oč méně se mohli členové ČCE zúčastňovat života mezi seniory, o to více 
na ně mysleli při modlitbách.
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V roce 2020 působilo v našem středisku celkem 25 dobrovolníků a odpracovali více než dva tisíce dobrovolnických 
hodin. S našimi klienty si povídali, hráli deskové hry, předčítali knížky, chodili na procházky do parku a pomáhali při 
aktivizačních činnostech. Do dobrovolnické činnosti se na začátku roku také úspěšně zapojovaly děti z DD v 
Hrotovicích, které pro naše seniory vymýšlely různé zajímavé aktivity. 

Dobrovolnická práce byla výrazně utlumena v jarních měsících, kdy vypukla pandemie koronaviru. V té době někteří 
využívali alespoň možnosti videohovorů či telefonátů s našimi seniory. Několik našich dobrovolníků nám pomohlo se 
šitím roušek pro naše klienty a zaměstnance a dokonce nám na ně věnovali i materiál. Díky nim jsme jich měli během 
krátké doby dostatečnou zásobu a mohli tak všechny účinně chránit.

Dobrovolnice, které k nám běžně chodí za klienty, se spolu se svými známými podílely na psaní dopisů a přáníček k 
velikonocům, vánocům a ke Dni matek. Klienti z nich měli velkou radost. 

Na začátku září přišli do našeho střediska dobrovolníci z ČEZu, kteří nám pomáhali sbírat brambory. Odpracovali tak u 
nás celkem 48 hodin. Na podzim nám další dobrovolníci pomáhali trhat jablka a švestky v  sadu a následně pomáhali s 
jejich zpracováním. Částečně se podíleli i na úklidu parku před zimou. 

Od října do prosince byla dobrovolnická činnost opět omezena na minimum. Na naše klienty si dobrovolníci i přes 
různá omezení vzpomněli před vánoci.  I když za nimi nemohli přijít fyzicky, posílali jim různé napečené dobroty a 
cukroví. 

Z důvodu pandemie koronaviru také nemohl do našeho střediska přijet žádný zahraniční dobrovolník, jak tomu bylo v 
minulých letech. 

3.6.2.  DOBROVOLNÍCI

3.6.3. KUCHYŇ
Naše středisko má vlastní kuchyň, ve které se připravuje celodenní strava, 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. Od března 2020 až do konce roku byla klientům podávána strava především na pokojích nebo 
v malých skupinkách v jídelnách na jednotlivých odděleních.
 
Kuchařky připravují v naší kuchyni veškerou stravu, včetně dietních variant, kterých je hned několik, a to racionální, 
diabetická, šetřící, diabetická šetřící, diabetická šetřící warfarinová a šetřící warfarinová. Pokrmy jsou připravovány z 
čerstvých surovin, které každý den přivážejí do našeho střediska různí dodavatelé. Velkým ulehčením pro personál 
kuchyně byl nákup nového velkokapacitního konvektomatu na dvacet gastronádob. Jídla v něm uvařená jsou 
především zdravá, připravená s minimem tuků. Zároveň si zachovávají chuťové vlastnosti bez ztráty vitamínů, 
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minerálních látek a stopových prvků. Nezanedbatelné budou také jistě úspory energie a vody, které se projeví v 
dalších letech. Na jeho koupi jsme získali finanční prostředky především z Fondu Vysočiny, z Nadace Divoké husy a 
také z programu Alza – Souhvězdí pomoci.
 
Během první vlny pandemie koronaviru jsme do naší kuchyně obdrželi darem velké množství různých potravin. 
Čerstvým ovocem nás po celou dobu pandemie zásobovala firma Bovys. Mléčné výrobky jsme prostřednictvím Kraje 
Vysočina dostali z firmy Bel Sýry Česko. Další potravinové materiální dary nám věnovaly firmy Eisberg, Kozí farma 
Dora Ratibořice, Viola Jaroměřice a Alimpex. Někteří dárci si nepřáli být jmenováni. Za všechny tyto dary jsme byli 
velmi vděčni, jelikož jsme díky nim mohli vylepšit jídelníček jak klientům, tak zaměstnancům.
 
Úsek stravování v roce 2020 posílila nová kuchařka, a to Markéta Holá. 

Statistické údaje z naší kuchyně:
Připravených snídaní: 50 781 porcí
Připravených obědů: 66 742 porcí
Připravených odpoledních svačin: 35 326 porcí
Připravených večeří: 48 994 porcí
Připravených druhých večeří: 3 685 porcí 
Celkové materiální náklady na uvařená jídla za rok 2020 činily: 4 482 456, 62 Kč

Zajímavé údaje z naší kuchyně: 
V roce 2020 bylo do na přípravu stravy zakoupeno celkem 7 389 kg masa, z toho vepřového 2 606 kg, hovězího 1 434 kg, 
bílého 2 300 Kč a 1 049 kg ryb. K přípravě jídel spotřebovaly kuchařky také 37 470 ks vajec, 24 985 l mléka, 2 830 kg 
mouky, 2 568 kg cukru, 2 634 kg tuků, 1 119 kg tvarohu, 19 740 kg brambor, 8 276 kg zeleniny a 3 641 kg ovoce. 

Vedoucí kuchyně:  Jitka Puklická, tel. 568 834 938

3.6.4. PRÁDELNA
Pracovníci prádelny se během roku snažili o to, aby měli naši klienti vždy vyprané, zašité a vyžehlené prádlo.
 
Také práci v  prádelně výrazně poznamenala pandemie koronaviru. Pracovnice byly nuceny přejít z osmihodinových 
směn na dvanáctihodinové. Zároveň byly rozděleny na dvě skupiny, které se nepotkávaly.
 
V dopoledních hodinách se v prádelně pralo a žehlilo běžné prádlo. V odpoledních hodinách pracovnice praly pouze 
infekční prádlo, a to nejprve od klientů a poté od zaměstnanců. V podstatě „za pochodu“ se musely naučit pracovat s 
novými desinfekčními prostředky a používat nové postupy praní. Největší zátěž pro ně byla v těch dnech, kdy byli 
klienti přemísťováni z „covidové“ zóny zpět na svá oddělení. V tuto dobu bylo vždy v prádelně vypráno abnormální 
množství prádla.
 
Statistika z prádelny říká, že bylo v roce 2020 vypráno 57 796 kg, což představovalo celkem 4 898 praček. 

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

3.6.5. TECHNICKÝ ÚSEK

Pracovníci technického úseku se celý rok starali o provoz budovy střediska, o úklid v jejím nejbližším okolí a také o 
údržbu přilehlého parku. V jejich péči byl také vozový park střediska, který se rozrostl o další VW Golf Sportsvan a 
novou Octavia Combi. Toto krásné auto jsme získali darem v rámci grantového řízení Škody Auto a.s. Zároveň byl 
prodán Opel Meriva, Ford Kuga a Ford Custom. 

Ještě v zimních měsících se údržbáři podíleli na výměně dveří v 1. a 2. patře střediska za protipožární, vybavené 
elektrickým otvíračem. Pomáhali také s výměnou oken a dveří v letní jídelně a na některých odděleních. 
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Mají také velkou zásluhu na vybudování nové aktivizační místnosti pro naše klienty. Vznikla na místě bývalé knihovny 
a kanceláře vedoucích služeb. Tuto místnost údržbáři vyklidili a odstranili skleněné předěly. Místnost byla 
vymalována a nyní už slouží ke svému účelu.  K užívání vedoucím služeb připravili bývalou místnost pro aktivizační 
pracovnice, která se nachází vedle společenské místnosti. Také v ní probíhaly drobné úpravy, na kterých se podíleli 
pracovníci technického úseku. 

Další velkou akcí, kterou zajišťoval technický úsek, byla postupná výměna televizorů na všech pokojích střediska. Byla 
realizována z důvodu přechodu na nové vysílání DBV-T2. Zároveň byl na půdu nainstalován digitální zesilovač a 
přenastavena společná anténa. 

V jarních měsících se pracovníci technického úseku soustřeďovali především na venkovní práce. Pečovali o park v okolí 
budovy střediska, sekali trávu, prořezávali stromy a opravovali rozbité lavičky a posezení. Součástí jejich práce je také 
starost o výsadbu brambor, zasetí obílí, sušení sena a následnou podzimní sklizeň, která byla díky deštivému počasí 
opět velká.
 
Na konci roku odešel do důchodu údržbář František Novák a pracovní poměr ukončil Roman Novák.

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

4.  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.1. ZDRAVOTNÍ PÉČE
Odbornou zdravotní péči zajišťovalo v roce 2020 v našem domově 8 registrovaných zdravotních sester v 
nepřetržitém provozu. Tento úsek se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester. Pokud už některá 
nastoupí, odejde většinou ještě ve zkušební době. U většiny z nich narážíme na neochotu sloužit noční směny a 
pracovat o víkendu.

Jejich práci, stejně jako práci všem ostatním, výrazně komplikovala pandemie koronaviru. Kromě obvyklých činností, 
jako je podávání léků, aplikace injekcí, odběrů krve, převazů, chystání klientů na odborná vyšetření, ošetřovaly nově 
také klienty s nákazou Covid – 19. Často to nebylo vůbec jednoduché, protože v našem středisku pečujeme o nejvíce 
zranitelnou skupinu – seniory. Ta byla v první a druhé vlně pandemie ohrožena vůbec nejvíc. Zdravotní sestry tak velmi 
často stály před rozhodnutím, zda daného seniora odeslat do nemocnice nebo zda péči o něj zvládnou společnými 
silami v našem středisku.

Nezbytnou pomůckou při poskytování péče byl u zdravotních sester respirátor. Při péči o „covidové“ seniory musely 
sestry po celou dobu pracovat navíc ještě v ochranných oblecích a štítech.

Důležitou součástí jejich práce bylo od dubna 2020 provádění antigenních testů na koronavir, jak u klientů, tak i 
seniorů. Během celého roku provedly celkem 1 122 antigenních testů a 150 odběrů pro PCR testy, které byly 
vyhodnocovány v krajské nemocnici v Jihlavě.

Nemoc covid – 19 způsobila navýšení činností zdravotních sester, a to oproti minulém roku asi o čtvrtinu. Provedly 
celkem 670 odběrů, 6 345 převazů a aplikovaly 8 715 injekcí. Díky nárůstu těchto činností už jim nezbýval čas na cvičení 
s klienty, které ve spolupráci se zdravotními sestrami prováděly dvě pracovnice přímé péče.

18



Soustředily se hlavně na udržení maximálně možné kondice klienta, zlepšení jejich fyzického a psychického stavu a 
zmírnění bolestí. Pokud to situace kolem pandemie alespoň troch dovolovala, cvičily s jednotlivými klienty v 
rehabilitační místnosti. V ní mají několik potřebných pomůcek, které při své práci využívají. K procvičování dolních a 
horních končetin slouží především přístroj Motren – duo 2. V průběhu roku jsme získali finanční prostředky na koupi 
dalšího stroje. Díky němu mohou najednou cvičit vždy dva klienti. Důležitý je také nácvik chůze, a to s klienty po 
úrazech a dalších zdravotních problémech. Pokud si sami umějí sednout, tak nácvik probíhá nejdříve ve vysokém a 
potom v nízkém chodítku. U ležících klientů využívají především minirotoped, který jim umožní lépe rozhýbat ztuhlé 
svalstvo.

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 2x měsíčně psychiatr. Dle potřeby dochází i 
zubní lékařka. Další odborná vyšetření u lékařů – specialistů jsou realizována v jejich ambulancích. Na vyšetření odváží 
klienty sanitka a doprovází je personál.

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, Oborovou 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. 

Vedoucí  zdravotního úseku:  Jiřina Foltýnová, tel. 568 834 943

4.  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.1. ZDRAVOTNÍ PÉČE
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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 2020 se zájemci mohli obrátit na naše dvě sociální pracovnice, a to Jitku Vašíčkovou a Martinu Cahovou. V 
některých věcech jim byla nápomocna i administrativní pracovnice Petra Novotná, která je zároveň i vedoucí 
Pečovatelské služby. 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. U zájemců, kteří chtějí využít našich služeb, provádí sociální šetření.

Sociální pracovnice jsou našim klientů podporou a umí jim poradit ve všech situacích, kterými nejen oni, ale i jejich 
rodiny procházejí. Pomáhají jim v kontaktech se státní správou a dalšími úřady. Hrají nezastupitelnou roli při hledání 
řešení, jak nastavit péči tak, aby zachovávala lidskou důstojnost a určitou nezávislost každého z našich klientů s 
ohledem na možnosti našich služeb.
 
Pokud o to klient požádá, tak záležitosti, které nezvládne, následně vyřizují. Součástí jejich činnosti je příprava 
nejrůznějších podkladů pro Okresní soud nebo Českou správu sociálního zabezpečení a vedení archivu sociální 
dokumentace. Spolupracují také s notáři. Pomáhají s vyřízením příspěvku na péči a jiných dávek, s žádostí o 
ustanovení opatrovníka, s přehlášením důchodu, změnou trvalého pobytu, vyřízením nového občanského průkazu, 
odesíláním 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. 

Také jejich práci výrazně zkomplikovala pandemie koronaviru. Hodně věcí musely řešit především telefonicky nebo v 
on-line prostoru. 

Sociální pracovnice:  Martina Cahová, DiS., tel. 568 834 958
                                    Jitka Vašíčková, DiS., tel. 568 834 947

4.3.  AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO KLIENTY
Hlavním cílem aktivizačních činností v našem středisku je snaha zachovat co nejdéle maximální míru soběstačnosti 
klientů. Nabízíme jim celou řadu aktivizačních programů, které probíhají skupinovou i individuální formou. Rok 2020 
byl ovšem velmi specifický, takže tyto aktivizační programy mohly probíhat podle obvyklých scénářů pouze do 
začátku března. 

Do této doby se scházely dvě skupiny našich klientů v dopoledním čase spolu s aktivizačními pracovnicemi Zdeňkou 
Procházkovou a Hanou Čajkovskou. Dle svého zájmu a možností tvořili společně výrobky z textilu, papíru, přírodních 
materiálů, vařili a pekli. Díky těmto činnostem si udržovali svoje schopnosti a dovednosti a zároveň se cítili užiteční. 
Nezbytnou přidanou těchto činností byla i možnost potkat se s klienty z ostatních oddělení, popovídat si a posedět u 
dobré kávy.
 
V odpoledních hodinách byly pro ně připraveny nepravidelné programy, jako oslavy narozenin, hraní deskových her či 
různé besedy. Aktivizační pracovnice se věnovaly klientům i individuálně. Povídaly si s nimi na pokojích a braly je na 
procházky po zařízení, do parku či po vesnici. 
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4.  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.3.  AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO KLIENTY
Situace se výrazně změnila po vyhlášení nouzového stavu v naší republice a po přijetí krizových opatření ve středisku. 
Veškeré tyto pracovní aktivizace a programy byly zrušeny, klientům bylo doporučeno zdržovat se na svých pokojích, 
případně na odděleních. Aktivizační pracovnice je individuálně navštěvovaly na jejich pokojích. V této době naši klienti 
nejvíce potřebovali slyšet povzbudivá slova, protože byli dlouhý čas odříznuti od svých blízkých. Jediný kontakt s nimi 
měli buď prostřednictvím telefonu či nově zavedených videohovorů. Úsměv na tváři jim vykouzlily i dopisy od 
dobrovolníků z celé republiky, které si společně četli.
 
V době, kdy se koronavir nejvíce šířil, probíhaly aktivizační činnosti pouze na jednotlivých odděleních. Připravovaly je 
pečovatelky z jednotlivých oddělení a byly zaměřeny hlavně na přípravu jednoduchých jídel, vytváření různých 
tematických dekorací, hraní deskových her či společné posezení s povídáním při kávě a čaji. Pokud to počasí 
dovolovalo, trávil personál s klienty hodně času venku, procházkami v parku či chytáním ryb v naší laguně. Pokud to 
epidemiologická situace alespoň trochu dovolovala, využívali jsme při práci s našimi klienty tyto terapeutické 
činnosti.

Smyslovou aktivizaci, která uvádí v pohyb všechny smysly klienta a podporuje jeho dovednosti. V praxi byla využívána 
jak  individuální, tak i skupinová smyslová aktivizace. 
 
Bazální stimulaci, která podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti klienta. Během ní navazuje personál 
kontakt s klientem různými komunikačními kanály podpořené mytím, masážemi, doteky a speciálním polohováním. 
Využívána je u klientů s poruchami hybnosti, dlouhodobě upoutanými na lůžku, dezorientovanými nebo po 
mozkových cévních příhodách.
 
Aromaterapii, při které je využíváno 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 nejlépe působí eukalyptový éterický olej v nosním oleji nebo 
masti. Potíráme s ním klientům hruď nebo jej inhalují. 

Reminiscenci, při které je 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. Panenky nacházejí svá uplatnění při práci se vzpomínkami na období, 
kdy se senior cítil potřebný a užitečný. 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.
Všechny tyto terapeutické činnosti jsou založeny na znalosti základních informací o životě konkrétního člověka. 

Aktivizační pracovnice:  Hana Čajkovská, tel. 568 834 944
                                         Zdeňka Procházková, tel. 568 834 844
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4.  ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE A AKTIVIZACE KLIENTŮ

4.3.  AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO KLIENTYČE
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5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2020

Díky projektu „Bez zvedáku nemůžeme do vany“, který získal podporu ČSOB a dárců“, jsme získali 63 264 Kč na 
zakoupení nového vanového zvedáku na oddělení Vážka. 

Pražská firma Trask Solutions nám věnovala 4 nové notebooky a televizor v celkové hodnotě 57 982 Kč.

Na začátku měsíce ledna byly vyměněny dveře v 1. a 2. patře střediska vedoucí k osobnímu výtahu za protipožární a 
opatřené elektrickými otvírači. Tuto opravu jsme mohli uskutečnit díky grantu Nadace OF a také z výtěžku benefičního 
koncertu konaného v roce 2019. 

17. ledna potěšil pan Václav Kovář z Babic všechny naše klienty hudebním pořadem „Lyrický Slávek Smišovský“. 

V kanceláři vedoucí kuchyně bylo nainstalováno nové účinné osvětlení.
 
Úsek stravování v roce 2020 posílila nová kuchařka, a to Markéta Holá. 

ÚNOR
Na 7. února jsme pro naše klienty, zaměstnance a příznivce připravili tradiční ples, jehož výtěžek ve výši 38 tis. Kč jsme 
využili na výměnu oken v letní jídelně.

V rámci „dobrovolnických aktivit“ začali pravidelně každý týden do našeho střediska docházet děti z Dětského domova 
v Hrotovicích. Hráli se seniory deskové hry, povídali si či vytvářeli různé zajímavé předměty a dekorace.

Z Fondu Vysočiny jsme získali částku 194 300 Kč na podporu dobrovolnictví v našem středisku.

Firma Altreva spol. s.r.o. Třebíč nám darovala velké množství pracovních oděvů pro naše zaměstnance.

Obhájili jsme certifikaci Vážka ve službě „Domov se zvláštním režimem“.
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5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2020

Těsně před začátkem nouzového stavu zpříjemnila některým našim seniorkám odpoledne vizážistka Markéta Bárová. 
Ukázala jim svoje líčidla, která používá při svojí práci a zároveň některé odvážné zájemkyně nalíčila. 

Díky velké podpoře našich příznivců při internetovém hlasování jsme získali částku 28 600 Kč z Drogerie DM na 
mezigenerační aktivity v našem středisku. 

Nadace Jistota KB nám věnovala mimořádný grant ve výši 50 tis. Kč na výdaje vzniklé v našem středisku v souvislosti s 
nemocí Covid – 19. 

Během celého měsíce března nosili do našeho střediska dobrovolníci a naši příznivci velké množství roušek a desinfekcí, 
díky kterým jsme v počátcích pandemie koronaviru mohli účinně bojovat proti jeho šíření. Materiálně nás také podpořila 
řada dodavatelských firem a blízkých obcí. Jejich seznam by byl velmi dlouhý a mohlo by se stát, že jsme na někoho, ač 
neradi zapomněli. Alespoň touto cestou všem velmi děkujeme!

Lutheránská církev podpořila částkou 513 tis. Kč náš rozsáhlý projekt na výměnu oken a dveří v letní jídelně. Byla 
dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a díky tomuto projektu dojde k velké úspoře za vytápění.  

Z MPSV jsme obdrželi zprávu o přidělené dotaci ve výši 35 mil. Kč na stavbu nového domova Pomněnka v Novém Městě 
na Moravě.  

DUBEN
Během celého měsíce dubna probíhalo předčítání dopisů našim klientům od neznámých lidí z celé České republiky.

Ze SFŽP jsme získali částku 250 tis. Kč na výsadbu ovocných stromů v našem parku. 

Od 14. dubna začalo povinné testování klientů a zaměstnanců střediska Rapid testy z krve, které mělo odhalit případné 
nakažené novým typem koronaviru. Všechny provedené  testy byly v jarní vlně jak u klientů, tak i zaměstnanců 
negativní. 

Nadace ČEZ nám věnovala částku 50 tis. Kč na pořízení cvičícího stroje Motren Duo 2. 

Našim klientům jsme začali nabízet možnost potkat se se svými blízkými prostřednictvím videohovorů. Část rodin tuto 
možnost velmi uvítala.  

VDV Olgy Havlové nám věnoval částku 38 tis. Kč na projekt „Pečovat a pomáhat i nadále“.
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5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2020

Díky Nadaci Karel Komárek Family Foundation jsme mohli zakoupit velké množství ochranných pomůcek a desinfekcí. 
Poskytnutý grant byl ve výši 90 tis. Kč. 

Díky Fondu Vysočiny jsme mohli začít s opravou části historického schodiště v budově zámku. Příspěvek ve výši 57 371 Kč 
jsme získali v grantovém řízení „Památky 2020“. Finančními prostředky na tuto opravu přispěla také Obec Myslibořice.

Firma AutoMax Group s.r.o. Praha nám věnovala dva nové podlahové čistící stroje.  

KVĚTEN
Z Fondu Vysočiny jsme získali částku 250 tis. Kč na zakoupení nového velkokapacitního konvektomatu do kuchyně 
střediska. 

Díky projektu „Pojďte dál…“ podpořeného v rámci Diakonických a rozvojových projektů se nám podařilo vybavit kancelář 
faráře střediska novým nábytkem a zároveň v této místnosti vyměnit okna. 

Drogerie Teta darovala našim sestřičkám jako poděkování za jejich práci poukázky na nákup vlasové kosmetiky. 

Firma Philip Morris ČR a.s. nám věnovala dva tablety na zprostředkování videohovorů klientů s blízkými.

Nadační fond Albert nám věnoval částku 10 tis. Kč na nákup respirátorů pro naše zaměstnance.  

25. května byly po dlouhé, téměř tříměsíční „koronavirové pauze“, obnoveny návštěvy u našich klientů. 
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5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2020

ČERVEN
Město Jaroměřice nad Rokytnou nám v rámci svého dotačního programu věnovalo částku 112 tis. Kč na nákup nových 
elektrických polohovacích postelí a parního čističe.

Fond Vysočiny podpořil částkou 148 tis. Kč přechod střediska na televizní vysílání DVB T2 a na nákup nových televizorů 
na pokoje klientů.

Od 22. června se mohli po delší době zase začít společně scházet klienty na dopoledních aktivizačních činnostech. V 1. 
patře střediska byla dokonce otevřena nová aktivizační místnost, která vznikla na místě bývalé knihovny. V této době 
byly také obnoveny pravidelné bohoslužby v kapli.  

ČERVENEC
Z moravskobudějovického mikroregionu jsme získali částku 78 tis. Kč na dofinancování sociálních služeb.

VDV Olgy Havlové podpořil částkou 63 400 Kč náš projekt „2. etapa vzdělávání pracovníků v paliativní péči“. 

19. července byla spuštěna na portálu „Darujme.cz“, dárcovská výzva Honzy Kabelky na podporu stavby domova 
Pomněnka. Během krátké doby se zde podařilo shromáždit více než 30 tis. Kč.

Od 21. července máme také v našem vlastnictví nové auto Škoda Octavia combi, které jsme získali v rámci grantového 
řízení společnosti Škoda Auto a.s.

Z programu „ČSOB pomáhá regionům“ jsme získali částku 72 860 Kč na nákup pěti aktivních antidekubitních matrací.

Spolu s našimi klienty a fotografem Filipem Hladíkem jsme pořídili zajímavé fotografie na téma „Naděje“ do nového 
nástěnného kalendáře střediska na rok 2021. 

26



5. ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI, AKCE A AKTIVITY V ROCE 2020

SRPEN

Na balkóně v 1. patře střediska jsme pořídili nové krásné slunečníky v diakonických barvách, které umožní našim 
klientům trávit více času venku, v příjemném stínu. 

Do kanceláře faráře bylo nainstalováno nové osvětlení. 

ZÁŘÍ
6. září se uskutečnil ji XII. Benefiční koncert „Odpoledne s dechovkou“, jehož výtěžek ve výši téměř 90 tis. Kč byl použit na 
zakoupení nového konvektomatu do kuchyně střediska. Zahrála na něm dechová hudba „Lácaranka“ a uskutečnil se 
netradičně v kulturním domově v Myslibořicích.

10. září pomáhali v našem středisku dobrovolníci z firmy ČEZ a.s. Díky ním byla posbírána velká část úrody brambor.  

Ve dnech 14 - 27. září se uskutečnila v našem středisku i mimo něj informační kampaň „Dny paměti“. Měla za cíl upozornit 
na problematiku Alzheimerovy choroby a možnosti její léčby. 

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.
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ŘÍJEN

LISTOPAD
Nadace ČEZ podpořila částkou 120 830 Kč náš projekt „Vzděláváním personálu ke kvalitním službám“. 

Od 10. listopadu začalo opět pravidelné pětidenní testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS – CoV- 2 
screeningovými POC antigenními testy. 

10. listopadu naše středisko navštívili „Lékaři bez hranic“, kteří předali vedoucím praktické zkušenosti týkající se 
pandemie koronaviru a protiepidemiologických opatření.

Od 16. listopadu začali úplně neznámí lidé ve velkém plnit přání našich seniorů, a to v rámci projektu „Ježíškova 
vnoučata“. Přání bylo zaregistrováno téměř sto a skoro všechna byla splněna. 

Nadace OF podpořila částkou 40 tis. Kč náš projekt „Nenápadný pomocník“ na zakoupení dvou dveřních otvíračů.

Na konci listopadu jsme se již podruhé za sebou zapojili do celostátní diakonické sbírky „Krabice od bot“, která má za cíl 
obdarovat děti z chudých rodin a dětských domovů. Podařilo se nám od dárců shromáždit více než dvě stě dárkových 
krabic, které byly následně rozvezeny potřebným.  

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

V polovině října začala v našem parku výsadba sedmdesáti okrasných a užitkových stromů, na které jsme získali 
finanční prostředky ze SFŽP.

19. října začala rozsáhlá výměna oken a prosklených dveří v  letní jídelně. 

VDV Olgy Havlové podpořil částkou 40 tis. Kč náš projekt „Nákup potřebných pomůcek při péči o klienty zasažené 
pandemií“.

Proběhla větší oprava trafostanice v našem parku.
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PROSINEC
4. prosince navštívil naše klienty Mikuláš, který jim spolu s andělem a čertem rozdávali dárky pro potěšení.

Nadace Divoké husy nám věnovala mimořádný grant ve výši 25 tis. Kč na zakoupení konvektomatu do kuchyně 
střediska. Ten byl pořízen a nainstalován na začátku prosince. 

Pražská firma Trask Solutions nám věnovala dva nové stolní počítače v celkové hodnotě 35 tis. Kč. 
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6.  EKONOMIKA  STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.1.  HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2020

V roce 2020 středisko hospodařilo s celkovým ziskem (hospodářský výsledek po zdanění) ve výši 69 tis. Kč.

Celkové výnosy střediska činily 72 221 tis. Kč. Z toho výnosy související s poskytováním sociálních služeb činily 71 774 tis. 
Kč a výnosy z vedlejší hospodářské činnosti 447 tis. Kč.

Celkové náklady střediska činily 72 290 tis. Kč. Z toho náklady vynaložené na poskytování sociálních služeb činily 72 002 
tis. Kč a náklady na vedlejší hospodářskou činnost 288 tis. Kč.

Vlastní jmění střediska má hodnotu 72 706 tis. Kč

Náklady na jedno lůžko v roce 2020 činily 41 tis. Kč/ měsíc. 

INVESTICE
Dlouhodobý majetek
V březnu jsme na oddělení „U Čajovny“ pořídili vanový zvedák pro nepohyblivé klienty v hodnotě 188 tis. Kč. Náklad na 
tuto investici byl z části pokryt z daru firmy ČEPS, a.s. a také z daru od zapsaného spolku Fórum dárců.
 
V dubnu byl za 99 tis. Kč zakoupen elektrickou energií poháněný rehabilitační přístroj Motren Duo 2 (částečně pořízeno z 
daru od Nadace ČEZ). 

Darem jsme v červenci obdrželi od firmy ŠKODA AUTO Mladá Boleslav osobní automobil Škoda Octavia Combi v hodnotě 
891 tis. Kč. 

V listopadu jsme za 415 tis. Kč pořídili osobní automobil Volkswagen GOLF SPORTVAN, který nahradil prodaný vůz Ford 
Tranzit Custom. 

Na sklonku roku jsme do kuchyně zakoupili nový konvektomat v hodnotě 398 tis. Kč. Na pořízení jsme obdrželi dotaci z 
Kraje Vysočina 250 tis. Kč, dar 25 tis. Kč z Nadace Divoké husy a zbývající část pokryly dary obdržené v rámci Benefičního 
koncertu. 

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 52 889 
tis. Kč. 

Dalšími významnými náklady roku byly:
• nakupované služby                     2 565  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                                     
• odpisy majetku                                        
• opravy a udržování majetku                    
• spotřebované energie                              
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6.  EKONOMIKA  STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.1.  HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2020
VÝNOSY
Zajištění provozu střediska je vícezdrojové. V roce 2020 patřily k nejvýznamnějším zdrojům financování tyto:
• příjmy od klientů (ubytování, stravování, pečovatelská služba atd.              
• příspěvky na péči                                                                                              
• provozní dotace z prostředků MPSV                                                                   
• úhrady zdravotních pojišťoven                                                                           
• provozní dotace z prostředků Kraje Vysočina                                                      
• snížení vlastního jmění ve výši odpisu z dotovaného majetku                               
• zúčtování fondů, přijaté nadační příspěvky a dary                                                 
• tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                                          

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 2020 ukazuje následující tabulka (v tisících Kč, zaokrouhleno):

Označení fondu  Počáteční stav  Příjem  Výdej  Zůstatek  
912- darů 4 721  2 308  757 6 273  

915 - reprodukce  5 926  1 893  563 7 256  
916 - rezervní  906 1 312  190 2 028  
917 – změna 
stavu – Media  

201 35 0 236 

Celkem  11 754  5 548  1 510  15 793  
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6.  EKONOMIKA  STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.3.  ZAMĚSTNANCI,  JEJICH PODPORA A ROZVOJ

K 31. prosinci 2020 pracovalo v našem středisku celkem 118 stálých zaměstnanců, z toho 79 v přímé péči. Rodičovskou 
nebo mateřskou dovolenou čerpalo celkem sedm 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 na dohodách o provedení práce do 300 
odpracovaných hodin vystřídalo celkem 47 pracovníků. Byli to převážně studenti středních a odborných škol, kteří 
během celého roku zastupovali pracovníky na nemocenské, v karanténě nebo čerpající dovolenou.

V roce 2020 ukončilo z různých důvodů pracovní poměr celkem 19 zaměstnanců. Postupně je nahradili pracovníci noví, a 
to na zdravotním úseku Lenka Křivánková, v přímé péči Monika Filipcová, Adéla Nováková, Hedvika Neumannová, Petra 
Koubková, Jiřina Puklická, Marcela Kotlíková, Ivana Šimečková, Terézia Nováková, Ivana Čárová, Marie Doležalová, 
Bohumila Svobodová, Iva Korbová, Markéta Doležalová a Jana Vrbová. Do kuchyně nastoupila Markéta Holá a na úklid 
Tereza Grmelová.

Z důvodu koronavirové epidemie také podstatně narostl počet pracovních neschopností zaměstnanců střediska, a to 
více než 3,4 x oproti roku 2019. Během roku jsme zaevidovali celkem 218 pracovních neschopností, které trvaly celkem 5 
405 kalendářních dnů. Ošetřovné nebo krizové ošetřovné čerpalo celkem 26 zaměstnanců, a to celkem 404 dnů. 
Průměrný věk našich zaměstnanců byl v roce 2020 45,5 roku.  

Benefity pro naše zaměstnance v roce 2020:

• 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
• možnost bezplatně se vzdělávat v rámci pracovní doby, a to většinou přímo v budově střediska
• vánoční balíčky pro zaměstnance

Kurzy a vzdělávací akce pro naše zaměstnance uskutečněné ve středisku v roce 2020:
• Spolupráce s rodinou při doprovázení klienta
• Hygienické minimum pro kuchařky
• Individuální plánování v paliativní péči
• Jak dobře individuálně plánovat
• Etické aspekty práce v sociálních službách
• Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči
• Hranice ve vztahu ke klientovi sociální služby
• Manažérská akademie
Všichni zaměstnanci střediska jsou pod pravidelnou interní i externí supervizí. Interní supervizi provádí přímý nadřízený 
zaměstnance. Externí supervizi zajišťuje Mgr. Iva Macková.
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6.  EKONOMIKA  STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.4. FUNDRAISING, PROPAGACE A REALIZOVANÉ PROJEKTY
Rok 2020 byl pro pracovnice fundraisingu velkou výzvou. Pandemie koronaviru zničila sice ve velkém všechny 

naplánované velké akce a aktivity, ale zároveň nastartovala obrovskou solidaritu a touhu pomáhat. Projevovalo se to 

nejenom u jednotlivců, ale i u některých firem, ale hlavně nadací. Ty vypisovaly během roku řadu grantových řízení ve 

zrychleném režimu, která byla zaměřena především na nákup potřebných věcí nezbytných pro fungování neziskovek. 

Všechny žádosti směřované k tomuto účelu byly podpořeny. Velkou radost všem udělala především  podpořená 

žádost od Škody Auto a.s., díky níž jsme získali nové auto – Škodu Octavia combi.

Díky dalším podpořeným grantům jsme mohli pořídit nejen tak potřebné ochranné pomůcky pro náš personál i klienty, 

ale i vybavit středisko potřebnými věcmi důležitými pro jeho správné fungování. Velmi si této významné podpory 

všech nadací vážíme.

Celková částka, kterou se úseku fundraisingu podařilo v roce 2020 získat, byla 4 559 495 Kč. V této sumě jsou zahrnuty 

finanční a materiální dary ve výši 1 103 722 Kč, z dotačních řízení obcí a měst jsme získali částku 410 000 Kč. Zbývající 

částku tvoří podpořené projekty.

 

Kromě toho se podařilo získat dotaci z MPSV na stavbu nového domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě ve výši 

více než 35 mil. Kč.

 

Nezbytnou součástí činnosti tohoto úseku je také příprava a realizace různých akcí pro klienty a zaměstnance. V roce 

2020 se podařilo připravit na začátku roku alespoň ples a maškarní karneval. Na začátku září to byl již XII. Benefiční 

koncert „Odpoledne s dechovkou“, jehož výtěžek jsme věnovali na zakoupení konvektomatu do kuchyně střediska.

Největším počinem na konci roku byla realizace dvou velkých projektů, a to „Ježíškova vnoučata“ a „Krabice od bot“.  

Díky prvně jmenovanému projektu obdrželi téměř všichni naši senioři krásné dárky od neznámých lidí z celé naší 

republiky. Měli z nich velikou radost, i když se tentokrát předávání dárků obešlo většinou bez osobních setkání. Druhý 

projekt, a to „Krabice od bot“, měl za cíl potěšit děti ze znevýhodněných rodin a dětských domovů. Oslovovali jsme 

prostřednictvím sociálních sítí dárce, kteří přinášeli v krabicích od bot drobné dárky pro děti. Ty jim byly před vánoci 

rozdány. Podařilo se nám jích shromáždit téměř tři sta.

 

Důležitou součástí práce tohoto úseku je také propagace našeho střediska, 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 2020 pracovaly Blanka Veselská a Soňa Matoušková.
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6.  EKONOMIKA  STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.4. FUNDRAISING, PROPAGACE A REALIZOVANÉ PROJEKTY
Nejdůležitější podpořené projekty roku 2020:

1. Fond Vysočiny podpořil částkou 194 300 Kč náš projekt „Dobrovolníci v Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích“. 
2. Z Lutheránské církve jsme získali 512 983 Kč na náš projekt „Centrum společenského života Diakonie 

Myslibořice. V jeho rámci se nám podařilo vyměnit všechna netěsnící okna a prosklené dveře v letní jídelně.
3. Z VDV Olgy Havlové jsme získali 38 000 tis. Kč na projekt „Pečovat a pomáhat i nadále“. Finanční prostředky byly 

použity na dofinancování pečovatelské služby. 
4. Z Fondu Vysočiny, programu Památky 2020 jsme získali částku 57 371 Kč na projekt „Zámek Myslibořice – 

záchrana historického schodiště“. 
5. Z Nadace OF jsme získali 40 000 Kč na projekt „Otvírače chrání zdraví a památky“ na zakoupení dvou 

elektrických dveřních otvíračů. 
6. V rámci programu Diakonických a rozvojových projektů 2020 jsme získali částku 73 479 Kč na projekt „Všichni 

nás můžete slyšet“. Z těchto finančních prostředků byl pořízen zesilovač signálu do naší kaple. 
7. Nadace Jistota KB nám věnovala 50 000 Kč na pokrytí mimořádných výdajů ve středisku v souvislosti s 

pandemií koronaviru. 
8. Drogerie DM podpořila částkou 28 600 Kč náš projekt zaměřený na mezigenerační aktivity. 
9. Společnost ČEPS, a.s. věnovala našemu středisku 50 000 Kč na zakoupení vanového zvedáku. 
10. Z dotačního řízení Města Jaroměřice nad Rokytnou jsme získali částku 112 000 Kč na nákup parního čistícího 

stroje a tří elektrických polohovacích postelí. 
11. Nadace Karel Komárek Family Foundation nám věnovala částku 90 000 Kč na dofinancování nákladů v 

souvislosti s nemocí covid – 19.  
12. SFŽP podpořil částkou 250 000 Kč náš projekt „Výsadba stromů v parku v Myslibořicích“, díky kterému byly 

vysázeny ovocné a okrasné stromy v našem parku. 
13. Nadace ČEZ nám věnovala 50 000 Kč na projekt „Cvičením nudu zaženeme“, na zakoupení rehabilitačního stroje 

Motren Duo 2.
14. Společnost Škoda Auto a.s. nám v rámci grantového řízení Mobilita věnovala novou Škodu Octavia combi v 

hodnotě 890 000 Kč. 
15. Z Fondu Vysočiny jsme získali 148 000 Kč na projekt „Přechod na vysílání DVB – T2, díky kterému jsme mohli 

zakoupit nové televizory na pokoje klientů. 
16. Nadace ČEZ podpořila částkou 120 830 Kč náš projekt „Vzděláváním ke kvalitním službám“, díky kterému bude 

moci náš personál absolvovat zajímavé kurzy na rozšíření svých profesních znalostí.
17. VDV Olgy Havlové podpořil částkou 40 000 Kč náš projekt „Nákup potřebných pomůcek při péči o klienty 

zasažené pandemií“. 
18. V rámci programu ČSOB pomáhá regionům jsme získali 72 860 Kč na projekt „Antidekubitními matracemi proti 

vzniku dekubitů“. 
19. Fond Vysočiny, program Investujeme v sociálních službách, podpořil částkou 250 000 Kč náš projekt „Vařit 

zdravě a chutně“ na pořízení nového velkokapacitního konvektomatu do kuchyně střediska. 
20. Z dotačního řízení Moravskobudějovického mikroregionu jsme získali 78 000 Kč na dofinancování sociálních 

služeb. 
21. Nadace Divoké husy a Alza – Souhvězdí pomoci nám věnovaly částku 25 000 Kč na nákup velkokapacitního 

konvektomatu do kuchyně střediska. 
22. Z MPSV jsme získali dotaci ve výši 35 355 000 Kč na stavbu nového domova Pomněnka v Novém Městě na 

Moravě. 

47



6.  EKONOMIKA  STŘEDISKA A ZAMĚSTNANCI

6.4. FUNDRAISING, PROPAGACE A REALIZOVANÉ PROJEKTY
V ROCE 2020 PODPOŘILI NAŠE STŘEDISKO TITO DÁRCI, KTERÝM ZE SRDCE DĚKUJEME:

Alfa in a.s., Altreva spol. s.r.o., Alza – souhvězdí pomoci, MUDr. Eliška Ambrožová,  AutoGas Barták 
s.r.o., Lenka Brabencová, Petr Brodský, Jaroslav Bubrinka, Jaroslav Buchta,  Bulovi, Clean Life s.r.o., 
Vojtěch Cvrkal, Český rozhlas, ČSOB pomáhá regionům, Diakonické a rozvojové projekty, DPV 
Myslibořice, Darujme.cz, Zdeněk Dolíhal, Ing. Dana Dominová, Hana Dokulilová, PhDr. Jiřina 
Dolanská, FS ČCE Brno I,  FS ČCE v Třebíči,  EON Energie,  Esoa s.r.o., Kristýna Floriánová, 
Dobromila Fialková, Drogerie DM, MUDr. František Filipský, Filko – Zdeněk Filipský,  Ing. Ivo Fišer, 
Ferrum s.r.o., Fond Vysočiny, Fraenkische CZ s.r.o., Mgr. Tomáš Gartšík, Adéla Hanáková, Kateřina 
Havlenová,  Hrotovická obchodní, Kateřina Hrušková, GA Holding s.r.o., MUDr. Blanka Götzová,  Bc. 
Michaela Grmelová, Jana Hašková, Hartmann – Rico a.s, Milena Helešicová,  Hotel Opera Jaroměřice 
nad Rokytnou, Lenka Horáková,  Jiří Chyba,  Isolit Bravo s.r.o.,  Jemča Jemnice,  Libuše Jedličková,  
JUDr. Hana Kameníková, Kardia JH -  MUDr. Lubomír Berka, Ing. Karel Katovský, KHNP, Město 
Kraslice, Bohuslava Koukalová,  Tomáš Koutecký,   Ladislav Krejčí, Helena Kuderová, Irena a Pavel 
Kovaříkovi,  Kraj Vysočina, MUDr. Jan Kousalík, Ivana a Petr Kyvířovi, Ivo Laciný,  MUDr. Jana 
Langášková, Lékárna „U Zámku“ Jaroměřice, Ludmila Loukotová, Tomáš Loukota, Lutheránská církev,   
Iva Malá, Město Bílovice nad Svitavou, Město Dolní Kounice, Město Havířov, Město Hrotovice, Město 
Ivančice, Město Jemnice, Město Kuřim, Město Náměšť nad Oslavou, Město Oslavany, Město Třebíč, 
Město Jaroměřice nad Rokytnou, Mlékárna Polná s.r.o., Miko Kratochvílová Moravské Budějovice, 
Ministerstvo kultury, Mikroregion Moravskobudějovicko, MPSV, Módní oděvy Tobolková, Městská část 
Praha 18, Hana a Jiří Müllerovi, Nadace ČEZ, Nadační fond Albert,  Nadace Charty 77,  Nadace Jistota 
KB, Nadace Karel Komárek Family Foundation,  Nadace OF, Nadace Divoké husy,  Ing. Jana 
Nedbalová, Jaroslav Nečas,  RNDr. Jiří Nečas, Bohumil Němec, Oldřich Němec, Vlasta Němcová,  
Oldřich Nosek, Mg. Ivana Nosková, Markéta Nováčková,  Obec Čáslavice, Obec Dukovany, Obec Horní 
Vilémovice,  Obec Kladeruby nad Oslavou,   Obec Krhov, Obec Kněžice, Obec Lesonice, Obec Lipník u 
Hrotovic,  Obec Martínkov,  Obec Myslibořice, Obec Nimpšov, Obec Ostašov,  Aneta Onodyová, 
Psychiatrická ambulance Campus, Michaela Orlová, Philipp Moriss, Lenka Rukavičková, Obec 
Třebenice, Obec Slavětice,  Obec Šebkovice,  Obec Výčapy, Jana Padělková, Věra Palasová,  Pletex 
s.r.o,   Ing. Leoš Pohanka, MVDr. Zdeněk Pohanka, Polysoft s.r.o., Mgr. Tomáš Potoček,  Eva 
Popelková, Pivovar Ježek, František Prvý, Edvard Rejthar,   Sandoz s.r.o., Petr Sameš,  Ing. Vlasta 
Slámová,  Sporthotel Hrotovice,  Jiřina Sladká, Alena Skuciusová, Statní fond životního prostředí,  
Svazek obcí „Skládka TKO“, Dana Simonidesová,  Marta Smolíková, Lenka Svobodová, Pavla 
Suchánková, Libuše Šimková, Martina Špundová, Hana Šutová, Škoda Auto a.s., Lenka Šimková,  
Jarmila Švaříčková,   Tipafrost Třebíč, Trask Solutions a.s., Trebilift Třebíč, František Tichý, Václav 
Trnka, Vladislav Trnka, Ing. Jiřina Trnková, TTS Energo Třebíč,  Quantum Solidum, František Vala, VDV 
Olgy Havlové,  Linda Ulbrichová, Marta Vacušková, Ing. František Vágner,  Ing. Blanka Veselská, 
Včelařská rma Kamil Kurtin, VOBIS CZ,  Ing. Jan Vondra, Alena Viková,  ZD Hrotovice, Marie 
Zálešáková, Mrazírny Zims, Zemko s.r.o., Miroslav Zelený, Michaela Ziková
a někteří další, kteří si nepřáli být jmenováni.
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LOGA VÝZNAMNÝCH DÁRCŮ A NADACÍ
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MODLITBA NAKONEC

 Pane Bože,

apoštol Pavel nám nechal vzkaz „jedno jste v Kristu“. 

Často se chováme tak, že rozdělujeme společnost. Jsme každý na jiné straně – mladí a staří, zdraví a nemocní, ti uvnitř a 

venku. 

Chceme to napravit. Chceme naše rozpory překonávat. Chceme budovat mosty a lidi spojovat.

Ale často na to nestačíme.

A tak se obracíme k tobě s NADĚJÍ, že ty budeš s námi, 

když nám bude mizerně, i když budeme prožívat hezké chvíle,

když nám mladí budou unikat rychlostí života, informovaností, vývojem,

když nám staří budou radit, předávat zkušenosti a životní moudrosti,

když nám bude scházet zdraví, když přijde den poslední,

když si budeme myslet, že se nám nic nemůže stát,

když se budeme cítit osamělí, i když budeme mít nablízku dobré přátele, rodinu,

když bude naše víra slabá, i když budeme mít dostatek sil,

když budeme potřebovat pomoc, i když budeme pomáhat.

Prosíme tě, buď s námi každý den.

Děkujeme ti za to, že jsi nás provedl rokem 2020 – rokem zvláštním, poznamenaným koronavirovou epidemií. Mnozí z 

nás byli nemocní jen lehce, mnozí prodělali těžký průběh nemoci. Mnozí nás kvůli covidu opustili navždy.

Děkujeme za to, že jsme s nimi mohli být. 

Děkujeme za NADĚJI, VÍRU A LÁSKU, které nám dáváš.

Amen.

Yvona Švaříčková, evangelická pastorační pracovnice
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7. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KONTAKTY

Nepřetržitá služba (ošetřovna): 568 834 949, 568 834 849, 568 834 829

Ředitelka: 
reditel@domovmysliborice.czBc. Michaela Grmelová, tel. 568 834 933, e-mail: 

Sociální pracovnice:
socialni@domovmysliborice.czJitka Vašíčková, DiS, tel. 568 834 947, e-mail: 

Sociální pracovnice:
socialni@domovmysliborice.czMartina Cahová, DiS., tel. 568 834 958, e-mail: 

Administrativní pracovnice a vedoucí PS:
socialni@domovmysliborice.czPetra Novotná, tel. 568 834 959, e-mail: 

Ekonom:
ekonom@domovmysliborice.czIva Malá, tel. 568 834 937, e-mail: 

Mzdová účetní:
mzdova@domovmysliborice.czAlena Skuciusová, tel. 568 834 934, e-mail: 

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

Asistentka ředitelky:
sekretariat@domovmysliborice.czDobromila Fialková, tel. 568 834 931, e-mail: 

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

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

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

Vedoucí DZR, DOZP a OS: 
pecovatel@domovmysliborice.czIvana Vrzáčková, tel. 568 834 960, e-mail: 

Vedoucí zdravotního úseku: 
zdravotnik@domovmysliborice.czJiřina Foltýnová, tel. 568 834 943, e-mail: 

Vedoucí úseku stravování:
kuchyn@domovmysliborice.czJitka Puklická, tel. 568 834 938, e-mail: 

Vedoucí technického úseku:
technik@domovmysliborice.czMarek Procházka, tel. 568 834 936, e-mail: 

 Mgr. Tomáš Potoček, tel. 603 745 864, e-mail: Evangelický farář: tomas.potocek@tiscali.cz

 Mgr. Tomáš Holcner, tel. 777 831 550, e-mail: Katolický farář: tomas.holcner@seznam.cz 

Farář církve husitské: Mgr. Jiří Sladký, tel. 723 917 966, e-mail: sladky.ccsh@seznam.cz

Pastorační pracovnice: yvona.svarickova@post.cz Yvona Švaříčková, tel. 603 919 030, e-mail: 
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