Výroční zpráva za rok 2012
Domov sv. Alžběty

Žernůvka 12, 666 01 Tišnov
Dne 8. února 2013

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2012

Obsah:
Úvodní slovo .............................................................................................................................. 3
1. Domov sv. Alţběty - představení ........................................................................................ 4
1.1.

Cíle poskytované sociální sluţby: ............................................................................................4

1.2.

Identifikační údaje ....................................................................................................................5

1.3.

Identifikační údaje zřizovatele .................................................................................................5

1.4.

Správní orgány .........................................................................................................................5

1.5.

Registrace sociální sluţby ........................................................................................................5

2. Přehled činnosti Domova sv. Alţběty v roce 2012 ............................................................. 6
2.1.

Budova a zázemí - ubytování ...................................................................................................6

2.2.

Sociální a ošetřovatelská péče ..................................................................................................7

2.3.

Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další sluţby ..........................................................8

2.4.

Duchovní péče, kultura a společenské akce .............................................................................9

2.5.

Příjem a ukončení pobytu .......................................................................................................19

3. Zaměstnanci ....................................................................................................................... 19
4. Finanční zpráva.................................................................................................................. 21
4.1.

Zhodnocení základních údajů. ................................................................................................21

5. Závěr .................................................................................................................................. 23
6. Přílohy ............................................................................................................................... 24

2

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2012

Úvodní slovo
Váţení přátelé,
dostává se vám do rukou výroční zpráva Domova svaté Alţběty na Ţernůvce za rok 2012.
V roce 2012 uběhlo 10 let od rekonstrukce Domova. Je to poměrně dlouhá doba, za kterou
prošel Domov mnoha změnami. Nemá smysl je zde všechny vyjmenovávat. Některé byly
velmi pozitivní a přínosné, jiné jsme vnímali jako výzvu, jejíţ překonání nás všechny
posunulo zase o krok dál. I přes to ale Domov roste a rozvíjí se.
A tak také uplynulý rok 2012 byl pro Domov rokem velkých změn. Vedle těch, které by měly
zajistit ještě vyšší kvalitu poskytovaných sluţeb a směřují dovnitř Domova k jeho klientům,
jsou tu také ty, které budou více vidět navenek.
Je jasné, ţe se nyní nacházíme v době, kdy v důsledku současného negativního ekonomického
vývoje bude finanční situace v oblasti sociálních sluţeb stále sloţitější. Rádi bychom proto
poděkovali rodinám a přátelům našich klientů za jejich pochopení a podporu, bez kterých se,
při plnění tak obtíţného úkolu, jakým je zajištění důstojné a kvalitní péče o seniory, Domov
neobejde.
Dovolte, abychom také velmi poděkovali všem zaměstnancům, dobrovolníkům, partnerům,
sponzorům a dalším podporovatelům Domova, bez jejichţ nasazení a přízně bychom nemohli
dnes být tam, kde jsme. Současné vysoké standardy poskytované péče by bez nich byly jen
těţko dosaţitelné.
Děkujeme všem, kteří si do Domova sv. Alţběty našli cestu. Vaši podporu provozu Domova a
vaši účast na jeho akcích vnímáme jako ocenění toho, co děláme.
Závěrem si jen dovolujeme všem popřát, aby rok 2013 byl minimálně stejně tak úspěšný, jako
rok předcházející.
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1. Domov sv. Alţběty - představení
Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alţběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým
je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochrannou Sv. Rodiny v Brně.
Tedy vytvořit nový domov, poskytnout sociální a odbornou zdravotní péči v duchu
křesťanské lásky a respektování náboţenské svobody všem, kteří mají sníţenou soběstačnost
z důvodu věku a jejichţ situace vyţaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Naší snahou je, aby
naši klienti mohli svůj ţivot proţít důstojně a smysluplně v ovzduší důvěry, radosti a pokoje,
aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, nebyli izolováni a osamoceni. Zvláště, aby i v posledních
chvílích ţivota mohli vnímat blízkost pečujících, rodiny a duchovní doprovázení. Domov sv.
Alţběty byl zřízen podle zákona o církvích a je neziskovou právnickou osobou.

1.1.

Cíle poskytované sociální služby:



respektovat kaţdého člověka jako jedinečnou osobnost, ctít jeho důstojnost, zvyky,
vlastní názory a ţivotní hodnoty, ať je jakkoliv nemocen, postiţen nebo
dezorientován;



napomáhat adaptaci klientů na nové prostředí;



udrţet co nejdéle a co moţná nejvyšší dosaţenou úroveň kvality ţivota klientů;



zachovat ţivot klientů plnohodnotným, dopřát jim, aby byli „u sebe“ a „doma“;



umoţnit zachování soukromí, sebeúcty a intimity;



poskytnout kaţdému klientovi kvalitní péči ve všech jejich aspektech;



přispět smysluplnému vyuţití volného času, podporovat zájmy, seberealizaci a aktivity
klientů (výtvarné, hudební, kulturně – vzdělávací, duchovní ….);



podporovat kontakt klientů s rodinou, přáteli a okolním světem;



pomáhat našim klientům vyrovnat se s vlastním stářím a nemocí;



být na blízku těm, kteří trpí, cítí se opuštěni, nešťastní, vnímat jejich bolest a
doprovázet je v jejich posledních hodinách pozemského ţivota;



nabídnout naději a usmíření se s
Bohem a lidmi;



aktivně informovat klienty i
zájemce o nabízené sociální
sluţbě,
včetně
podmínek,
způsobu poskytování sluţeb a
jejich ceně;



rozvíjet kvalitu ubytování,
stravy i kvalitu estetického
prostředí.
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Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alţběty

Sídlo:

Ţernůvka 12, Nelepeč – Ţernůvka 666 01

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

549 411 526

Fax:

549 412 990

e-mail:

domov@dosa.cz

web stránky:

www.dosa.cz

1.3.

2012

8/3-18-001/2006-6520

Identifikační údaje zřizovatele

Název:

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv.
Rodiny v Brně

Sídlo:

Grohova 18, 602 00 Brno

IČ:

00 40 64 73

1.4.

Správní orgány

Jmenování Správní a Dozorčí rady dne 27. 12. 2005 potvrdilo s účinností od 1. 1. 2006
stávající sloţení. Správní rada zasedala během roku 2012 4x.
Správní rada

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Antonie - Anna Říhová
S.M. Benicie - Jozefina Mihoková

Dozorčí rada

S.M. Fidelis - Boţena Šilerová
S.M. Markéta - Jana Vyhnálková
S.M. Kristina - Milena Herková

Ředitelka Domova

PhDr. Jana Hutařová

Zástupkyně ředitelky S.M. Maxmiláma - Markéta Myslivcová
S.M. Benicie – Josefina Mihoková

1.5.

Registrace sociální služby

Od 1.8.2007 je Domov sv. Alţběty registrován jako sociální sluţba - domov pro seniory,
s identifikátorem 3872563 pod sp. z.: S-JMK 81487/2007.
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2. Přehled činnosti Domova sv. Alţběty v roce 2012
Náš Domov poskytuje pobytové sluţby osobám dle § 49 z. č. 108/2006 Sb., které se
v důsledku svého věku ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, kterou nejsou schopni
překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních sluţeb nebo rodiny
a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb. Zařízení je uzpůsobeno pro péči
o seniory imobilní, upoutané na invalidní vozík, uţívající kompenzační pomůcky, chronicky
nemocné a jiné. Z těchto pak zvláště těm, kteří upřednostňují tiché, klidné prostředí uprostřed
přírody a moţnost duchovního zázemí.

2.1.

Budova a zázemí - ubytování

Budova je majetkem zřizovatele, je moderně vybavena a splňuje poţadavky k naplnění
standardů ubytování v oblasti poskytování sociálních sluţeb. Provoz Domova sv. Alţběty byl
zahájen 1. listopadu 2002 po kompletní rekonstrukci původní budovy z roku 1930.
Budova je čtyřpodlaţní, bezbariérová, je vybavena lůţkovým výtahem. Klientům a jejich
návštěvám je k dispozici areál zahrady, který je navrţen jako odpočinková a relaxační plocha.
Zahrada prošla v roce 2012 menší změnou, v roce 2013 budou další úpravy pokračovat.
V suterénu objektu je umístěna jídelna pro klienty se vstupem do zahrady, dále kuchyně a
zázemí pro stravovací provoz, prádelna, šatny personálu a další technické zázemí. Klienti jsou
ubytovaní v 6 jednolůţkových pokojích, 9 dvoulůţkových pokojích, 7 třílůţkových pokojích a
v jednom „mini bytě“. Celková kapacita je 46 klientů. Kaţdý pokoj má vlastní koupelnu
(umyvadlo, WC, bezbariérovou sprchu). Pokoje jsou vybaveny elektrickými polohovatelnými
postelemi a novým nábytkem. V kaţdém pokoji je zapojen telefon a velmi kvalitní
signalizační systém „pacient x sestra“. Dále se v Domově nachází kromě kanceláří tři
společenské místnosti - dvě z nich součastně slouţí i jako knihovny; trvale přístupná kaple;
ordinace lékaře; místnost pro rehabilitaci; zázemí pro dobrovolníky.
Domov se průběţně udrţuje, opravuje a vybavuje. V průběhu roku byly dokončeny malířské
práce, které započaly v roce 2011. Byly vymalovány nejen pokoje a chodby, ale proběhly
nátěry zárubní dveří. Koncem roku byla provedena nutná oprava střechy a vyčištění okapů na
dvou nejvíce zasaţených místech.
V měsíci květnu byla pořízena za finanční spoluúčasti firmy Tyco profesionální pračka
Elektrolux. A jako druhá investice byla pořízena škrabka na brambory.
Cena za ubytování byla v měsíci únoru mírně navýšena oproti roku 2011.

Cena za ubytování v roce 2012
POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůţkový

180,-

dvojlůţkový

165,-

třílůţkový

150,-
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Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a lékařskou péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetrţitou sluţbou. Od dubna roku 2008
Domov vykazuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči k úhradě VZP a od dubna 2012 také ZP
MV. K odborným vyšetřením se klienti přepravují do zdravotnických zařízení v Tišnově nebo
v Brně.
Lékařskou preventivní péči zajišťuje lékařka MUDr. Jana Hlaváčová, jedenkrát týdně
v ambulanci Domova nebo dle potřeby na telefonu. Frekvence návštěv lékaře je v průměru 1
x měsíčně u kaţdého klienta. Dle preventivního programu probíhá očkování klientů i
zaměstnanců.
V Domově sv. Alţběty našlo domov 46 klientů. Z toho k 31. 12. 2012 bylo 10 muţů a 36 ţen,
5 klientů bylo ve věku do 65-ti let, 25 klientů bylo v rozmezí 66-ti aţ 85-ti let a 16 klientů
mělo nad 86 let. Věkový průměr činil 80,1 roku. Celkem 44 klientů bylo imobilních nebo
mobilních za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 15 mělo zvýšené nároky na
sloţení stravy.
Přístup ke kaţdému klientovi je individuální a je brán zřetel na jeho osobní cíl, přání a
zájmy s ohledem na jeho moţnosti pohybu, moţnost vnímání, schopnosti sebeobsluhy a na
jeho zvyklosti. Klíčoví pracovníci vypracovávají u kaţdého „svého“ klienta individuální plán
a podle něho pak postupuje celý team pečujících v úkonech daných zákonem o sociálních
sluţbách.
Při poskytování sluţeb dochází k těsné vazbě mezi klienty a pracovníky, kteří jsou s nimi
v přímém kontaktu. Ti podle potřeb pomáhají klientům při stravování, při poskytování
informací, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování
oprávněných práv a zájmů.
Za důleţité povaţujeme období přechodu klienta z původního bydliště do Domova. V této
etapě je důleţité pomáhat novému klientovi s aklimatizací a vytvářením nových vztahů, ale
také trvale podporovat původní kontakty s rodinou, blízkými a přáteli.
V roce 2012 byla poskytována klientům Domova sv. Alţběty rehabilitační péče ve všech
formách, směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udrţení dosavadních
funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cílem rehabilitace je dosáhnout maximální moţné
soběstačnosti a zároveň tak dosáhnout co nejvyšší kvality ţivota. Významně přispívá
k zamezení imobilizace, vzniku komplikací a sekundárních změn u seniorů.
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Personál Domova, zvláště školená sestra pro rehabilitaci, uplatňuje fyzioterapii, která
zahrnuje pohybovou léčbu, tj. aktivní tělesnou výchovu, skupinové kondiční cvičení,
pohybové hry, vertikalizaci, nácvik chůze, dále pak pasivní cvičení a speciální metodiky na
podkladě nejčastěji senzomotorické stimulace. Součástí je téţ fyzikální terapie – elektroléčba,
magnetoterapie, léčba ultrazvukem, mechanoterapie, masáţe a léčba teplem a světlem. Také
pracovnice přímé obsluţné péče a aktivizátorka se podílejí na rehabilitačním programu
Domova – podporují klienty při chůzi po chodbě Domova, při procházkách v bezbariérovém
areálu zahrady.
Druhou sloţkou léčebné rehabilitace je ergoterapie. Tu od druhé poloviny roku 2009 vede
školená aktivizátorka. Ergoterapie probíhá v pravidelných intervalech ve společných
prostorách Domova nebo i individuálně na pokoji. Byly i nově upraveny a dovybaveny další
místnosti pro pravidelné volnočasové aktivity. Od roku 2010 probíhá v pondělí Filmový klub,
v úterý Paměťová cvičení, ve čtvrtek Četba na pokračování a v pátek Společné zpívání.
Nesmíme zapomenout ani na Výtvarné dny, které probíhají zpravidla jednou měsíčně. Účelem
ergoterapie je dosaţení optimální soběstačnosti pomocí vybraných terapeutických činností,
zvláště při tzv. výtvarných dnech. Přináší zlepšení funkce jemné motoriky rukou, posiluje
myšlení, kreativitu a zároveň zkvalitňuje psychický stav osobnosti vyplněním volného času.
Aktivizátorka také zprostředkovává klientům kontakt s canisterapeutickým pejskem Shery.
Klienti mají moţnost buď individuálně, nebo ve skupince strávit příjemné chvíle ve
společnosti zvířecího kamaráda.

2.3.

Stravování, praní prádla, jednání s úřady a další služby

Klienti se stravují společně v jídelně nebo přímo na pokojích. Strava je poskytována
racionální a diabetická. Klientům jsou také dle jejich zdravotního stavu připravovány různé
diety – např. šetřící, bílkovinová, apod. Celodenní stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, druhá
svačina a večeře. Diabetikům se podává ještě II. večeře. Veškerá strava je připravována v naší
kuchyni. S aktuální nabídkou stravy jsou klienti seznamováni formou jídelních lístků, které se
střídají po osmi týdnech. Při přípravě stravy se vyuţívá aktuálních sezónních potravin.
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Cena stravného v roce 2012
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

150,-

diabetická

150,-

šetřící

150,-

Prádlo klientů i personálu se pere a ţehlí v naší prádelně. Na všech pokojích se kaţdý den
uklízí.
Lékařka, která pravidelně dojíţdí za klienty Domova je zároveň i závodní lékařkou, provádí
preventivní prohlídky zaměstnanců a dohlíţí na dodrţování hygienických a zdravotních
norem v Domově. Pravidelné kontrole Hygienické stanice podléhá také celý stravovací
provoz, provoz prádelny, pitná a odpadní voda.
Domov sv. Alţběty zajišťuje pro své klienty pravidelné nákupy (běţné potraviny, oděvy,
drogerie, obuv, apod.), sluţby (kadeřnice, pedikúra, fotografování) a fakultativní sluţby
(telefonní hovory, doprava autem či doprovod, donáška obědů na pokoj, revize
elektrospotřebičů na pokoji (televize, apod.), kulturní a společenské akce. Klienti jsou
s kulturním programem seznámeni, vţdy včas a to písemnou formou ve zprávách, které jsou
součástí jídelního lístku, na nástěnkách v jednotlivých patrech a těsně před akcí rozhlasem.
Domov zprostředkuje a zajišťuje jednání klientů s úřady a pomáhá při prosazování
oprávněných práv a zájmů:
 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Praha.
 Městský úřad obce s rozšířenou působností – odbor sociálních věcí, matrika (nahlášení
změny pobytu, ukončení pobytu, apod.)
 Úřad práce (ţádost o příspěvky na péči, zvláštní příjemci, doprovod při sociálním
šetření v Domově)
 Obecní úřad (při zařizování trvalého pobytu, během voleb)
 Zdravotní pojišťovny (při úmrtí vracíme Evropský průkaz zdravotního pojištění
klienta, vyřízení přechodu z jedné pojišťovny k jiné)
 Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty klientů, dosílání a
výběr sloţenek)
 Notář, nemocnice

2.4.

Duchovní
péče,
společenské akce

kultura

a

Domov sv. Alţběty je církevním zařízením. Dle
zájmu jednotlivců je příleţitost 2 x denně navštívit
bohosluţbu v kapli. Bohosluţby jsou přenášeny
místní TV sítí a rozhlasem a imobilní klienti mají
moţnost je takto sdílet. Je moţno sledovat v TV
křesťanský program NOE a dalších dvanáct
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programů. V průběhu roku proběhlo 12 setkání vedení Domova s klienty, kde je prostor
k předání informací oběma směry.
Klienti, kteří slaví své narozeniny, dostanou od zaměstnanců Domova drobný dárek a kytičku.
Gratulace je doprovázena zpěvem písně.

Kulturní a společenské akce v roce 2012
Tříkrálová sbírka
V pátek 6. ledna 2012 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Tři králové
s hudebním doprovodem a pokladničkou navštívili nejdříve všechny klienty na jejich pokojích
a poté také zaměstnance. Kaţdému zazpívali a zahráli na housle, označili dveře a popřáli
poţehnaný nový rok. Do akce se zapojili nejen dobrovolníci a zaměstnanci, ale také jedna
klientka. Výtěţek sbírky byl předán na Oblastní charitu Tišnov.
Nová výstava obrazů
Od pondělí 16. ledna 2012 probíhala výstava obrazů Libuše Müllerové – „Můj svět
v pastelech“. Autorka se narodila v roce 1949 a ţije v Bystrém u Poličky. Jiţ od dětství bylo
její velikou zálibou kreslení. Kreslí především pastelem, ten nabízí, dle jejich slov, pro ni tolik
oblíbenou jemnou paletu barev. Ve svém výtvarném projevu jde výrazně svou cestou a
všechny její práce mají nenapodobitelný rukopis. Nespoléhá pouze na svůj talent, ale
teoretické i praktické zkušenosti čerpá všude, kde je to moţné. Její díla vyjadřují krásu
citových proţitků, nálad, hluboký vztah k přírodě a k ţivotu. Paní Libuše Müllerová vystavuje
jak samostatně, tak i na společných výstavách se svými přáteli na Moravě i v rodných
Čechách. Výstava byla prodejní, trvala do 29. 2. 2012.
Lomnický chrámový sbor
V neděli 15. ledna 2012 navštívili náš Domov členové Lomnického chrámového
sboru, aby zazpívali a zahráli při mši svaté. Zazněla Česká mše vánoční od Eduarda Marhuly
- Kyrie, Gloria, Offertorium, Benedictus, Agnus...Většina účinkujících zůstala i po mši na
malé občerstvení a posezení s obyvateli z Lomnice a okolí. Zpěváci, kteří byli v našem
Domově poprvé, velmi kladně hodnotili jeho prostředí, atmosféru a vstřícnost personálu.
Kytarový koncert
Ve čtvrtek 19. ledna 2012 se v 16:00
hodin uskutečnil v kapli Domova Kytarový
koncert. Zahrát kytarová dua pro naše
klienty přišli paní Petra Punčochářová a pan
František Nečas. Oba učí hru na kytaru na
ZUŠ Kuřim. I klienti upoutaní na lůţko si
mohli v jejich podání, díky technickému
propojení s kaplí, vyslechnout díla J.S. Bacha
a další skladby.
Maškarní karneval
V úterý 21. února 2012 se konal v našem Domově Maškarní karneval. Pestré masky
z řad klientů, některých zaměstnanců a jejich dětí se sešly v prostorách jídelny. K tanci a
poslechu hrál na harmoniku pan Štěpánek. Proběhlo kulturní vystoupení našich věrných
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dobrovolnic paní Renaty Janečkové a Andreji Bartošíkové. Přítomné klienty potěšila svým
zpěvem a recitací Terezka Bartošíková. Poté následovala bohatá tombola, do které přispěli
zaměstnanci Domova. Kaţdý klient si tedy kromě veselé nálady odnášel i malý dárek. Na
závěr prošel průvod masek s hudebním doprovodem všechna oddělení a obdaroval i klienty
upoutané na lůţko.
Koncert ţáků ZUŠ Kuřim-Veverská Bítýška
Ve středu 29. února 2012 strávili naši klienti příjemné odpoledne v přítomnosti 15- ti
ţáků ZUŠ Kuřim - Veverská Bítýška. Pod vedením Petry Punčochářové a Ivy Hrbáčkové
zazpívali pásmo lidových písní za doprovodu klavíru, flétny a kytary.
Krajka a hedvábí
V pátek 2. března 2012 v 14:30 hodin byla zahájena výstava Ivy Vanţurové „Paličkovaná krajka a malba na hedvábí“. Při této příleţitosti se uskutečnila beseda s
autorkou, na které se zájemci dozvěděli vše o krajce s praktickou ukázkou jejího vzniku. Iva
Vanţurová se narodila v roce 1962 v Brně, kde proţila dětství a vystudovala vysokou školu
zemědělskou. S paličkovanou krajkou se setkala poprvé ve čtrnácti letech. Své znalosti
rozvíjela v letohradské pobočce Školského ústavu umělecké výroby Praha, kde v roce 1995
dostala osvědčení. Výuční list v oboru "Ruční krajkářka" na textilní škole ve Velkém Poříčí
získala v roce 1996. Výtvarné schopnosti dále rozvíjela pod vedením naší přední krajkářky
Milči Eremiášové na výtvarně zaměřených kurzech v Praze. Díky velké podpoře celé rodiny
se můţe krajce věnovat na profesionální úrovni, vytvářet ji ve všech jejích podobách - od
prostírání, přes oděvní doplňky a biţutérii, aţ po krajku obrazovou. Od roku 2001 se
intenzívně věnuje i malbě na hedvábí. Autorka je zakládající členkou a neformální vedoucí
Atelieru Pavučina krajkářek z Letohradu. Od roku 2005 vyučuje paličkovanou krajku v Mklubu ve Vysokém Mýtě. Za své krajky získala 1. místo v soutěţi Ţidovského muzea v Praze
- "Davidova hvězda" a 1. místo v soutěţi "Architektura, věčná inspirace" ve Ţďáru nad
Sázavou. V roce 1992 měla první výstavu a od té doby pravidelně vystavuje doma i v
zahraničí. Její práce dělají radost po celém světě. Výstava byla prodejní, trvala do 4. května
2012.
V pátek 2. března 2012 se konala v jídelně Domova beseda s paní Ivou
Vanţurovou, autorkou výstavy "Paličkovaná krajka a malba na hedvábí", kterou bylo moţné
shlédnout v prostorách I. poschodí Domova. Paní Vanţurová nejdříve seznámila účastníky
besedy s historií krajky ve světě i v naší zemi. Velmi poutavým způsobem nás informovala o
tom, z jakých materiálů lze krajku paličkovat, co vše je k tomu potřeba, jaké druhy krajky je
moţno vyrábět a jaký je celkový postup. Přítomní si mohli všechny potřebné věci zblízka
prohlédnout. Poté nám předvedla vlastní ukázku paličkování s osmi páry paliček. Dozvěděli
jsme se, ţe běţně při výrobě svých prací pracuje i s čtyřiceti páry, a ţe ve světě viděla paní,
která pracuje i s osmi sty páry paliček. Děkujeme paní Ivě Vanţurové nejen za to, ţe věnovala
čas našim seniorům, ale i za její nadšení pro krajku a schopnost toto téměř zapomenuté
řemeslo dále šířit. Věříme, ţe díky těmto lidem stará řemesla nezaniknou.
Výtvarný den
V pátek 23. března 2012 se naši klienti sešli po dlouhé zimě v jídelně Domova, kde se
konal letošní jarní výtvarný den. Za pomoci aktivizátorky, sociální pracovnice a
dobrovolníků vytvářeli věnečky z vrbového proutí. Ty pak následně zdobili barevnými
pentličkami a květinami, které modelovali ze speciální hmoty jiţ během měsíce března při
aktivizačních činnostech. Tito poslové jara zdobili chodby a schodiště našeho Domova.
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Zpívání s dětmi
V pátek 13. dubna 2012 si s našimi klienty přišly zazpívat děti z Lesní mateřské
školky z Předklášteří. Celá akce se uskutečnila v 10:00 hodin v jídelně. Společný zpěv
lidových písní střídavě doprovázely děti hrou na orfovy nástroje /dřevěné tyčinky/ a sociální
pracovnice hrou na klavír. Děkujeme nejen malým zpěváčkům a jejich učitelkám, ale také
naší aktivizátorce Pavle, která toto krásné mezigenerační setkání zorganizovala a vedla.
Svatojánský chrámový sbor
V neděli 15. dubna 2012 doprovázel mši svatou Svatojánský chrámový sbor
z farnosti Svitávka. Asi 40 účinkujících doprovodilo zpěvem a hrou na varhany velikonoční
mši + ordinárium. Byl zajištěn přímý přenos na pokoje imobilních klientů. Poté si někteří
členové sboru prohlédli prostory našeho Domova a proběhla individuální setkání s některými
známými klienty. Děkujeme za návštěvu a za to, ţe věnovali svůj volný čas, a tím přispěli
k obohacení ţivota našich klientů, pro které to byl nejen duchovní, ale i kulturní záţitek.
Popletená pohádka
V pátek 20. dubna 2012 nás navštívili studenti brněnských vysokých škol - divadelní
spolek "BUŘTGULÁŠ". Nebyli u nás poprvé, jejich různorodá představení jsme měli
moţnost shlédnout jiţ několikrát. V jejich podání naši klienti shlédli představení "Popletená
pohádka". Herecké výkony na vysoké umělecké úrovni přinesly našim klientům rozveselení
a povzbuzení do dalších dnů. Děkujeme a těšíme se, čím nás tito amatérští divadelníci
překvapí příští rok.
Výtvarný den
V pátek 27. dubna 2012 se
konal dubnový výtvarný den. Tentokrát
za našimi klienty přijely tvořit děti z
Lesní mateřské školky z Předklášteří. V
jídelně Domova společně za pomoci
dobrovolníků, aktivizátorky, sociální
pracovnice a paní učitelky vyráběli
panáčky a chobotnice z vlny.

Výstava Ladakh
Od 5. května 2012 jste mohli v Domově sv. Alţběty zhlédnout výstavu fotografií
Václava a Soni Kappelových - „Ladakh - indický Himaláj“. Ladakh je nejsevernější
indická země se starobylou a svébytnou kulturou podobnou tibetské. Místní společnost si
z velké části stále zachovává svůj tradiční soběstačný způsob ţivota, i kdyţ ţivotní úroveň se
z evropského pohledu jeví jako niţší. Vystavené fotografie pochází ze dvou cest. Václav
Kappel si tuto himalájskou oblast zamiloval uţ před šesti lety, kdy v této zemi byl poprvé se
skupinou dobrovolníků z hnutí Brontosaurus, kteří od té doby v Ladakhu rozvíjí projekty na
podporu vzdělávání a udrţení kulturního dědictví. Fotografie manţelů Kappelových pomáhají
rozšiřovat povědomí o této zemi a jejích hodnotách a při kampaních získávat finanční
prostředky na současný největší projekt Brontosaurů, coţ je stavba školy s internátem ve
vesnici Mulbek pro děti z odlehlých částí. Výstava byla přístupná denně do 30. června 2012.
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Barmanská show
Ve čtvrtek 10. května 2012 nás opět navštívili studenti ze SOŠ Fortika z Lomnice. Pro
naše klienty připravili ochutnávku míchaných nápojů, dostavili se s několika čarodějnicemi,
které se postaraly o veselý kulturní program. Na závěr si všichni společně zazpívali lidové
písně. Děkujeme organizátorkám celé akce Renatě Janečkové a Andrejce Bartošíkové
Květnový výtvarný den
V pátek 25. května 2012 se naši výtvarníci sešli v 10:00 hodin v jídelně Domova.
Tentokrát za pomoci aktivizátorky Pavly vyráběli svíčky ze včelích plástů, které zdobili
stuţkami a slaměnkami. Výsledky jejich práce jsme mohli obdivovat na zářijové pouti.
Červnové výtvarné dny
V měsíci červnu byla v našem Domově na praxi Ivana Cimrmanová, která má velké
zkušenosti s tvorbou výrobků z keramiky. Vyuţili jsme jejího talentu a během tohoto měsíce
jsme uspořádali tři výtvarné dny s tímto zaměřením. Klienti za pomoci aktivizátorky, sociální
pracovnice a dalších dobrovolníků vyráběli součásti keramické zvonkohry, svícny na svíčky
ze včelího vosku z minulého výtvarného dne a další výrobky k výzdobě Domova. Děkujeme
všem zúčastněným, ţe dokázali vytvořit nejen krásná keramická díla, ale i radostné
společenství.
Další výstava fotografií
Od 3. července 2012 byla v našem Domově moţnost navštívit novou výstavu
fotografií ICLic. Václava Trmače -„CIK CAK CVAK“. Stalo se jiţ tradicí, ţe tišnovský
rodák, Václav Trmač, nás kaţdoročně překvapí originálními pohledy na svět skrze objektiv
svého fotoaparátu. Tentokrát vybral zajímavé obrázky ulovené během posledního roku ve
chvílích svého volna. Jsou to snímky nejen z Ukrajiny a Slovenského ráje, ale i z našich
přívětivých moravských kopečků na sever od Brna. Výstav trvala do 31. srpna 2012.
Rybolov
Vzhledem k tomu, ţe několik našich klientů projevilo zájem o chytání ryb u rybníka,
zorganizovala aktivizátorka Pavla "odpolední rybolov". Nebylo to tak jednoduché, protoţe na
státních vodách to neumoţňují předpisy. Nakonec nám vyšel vstříc pan František Večeřa
z Hradčan, který má u své
prodejny ryb menší rybník. Akce
se uskutečnila v úterý 3. července
2012. V 15:00 hodin vyrazila
skupina 3 klientů, z toho byli 2
imobilní, dobrovolník Pavel a naše
paní aktivizátorka do Hradčan.
Proţili zde pěkné odpoledne, byly
pro ně přichystány rybářské
potřeby,
křesílka
i
malé
občerstvení. Dokonce se našim
muţům podařilo chytit 2 kapry.
Chtěli bychom poděkovat nejen
organizátorům, ale zejména panu
Františku Večeřovi, ţe našim
klientům umoţnil rybářské záţitky.
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Cena Ď
Jednou z mála moţností, jak vyjádřit poděkování dobrovolníkům a sponzorům
v našem Domově, se stala celorepuliková akce "Cena Ď". Jiţ druhým rokem jsme nominovali
jednotlivce v kategorii "Cena Ď pro mecenáše a dobrodince domovů pro seniory a ústavů
sociální péče pro starší spoluobčany v ČR". V roce 2010 z rukou poroty převzala ocenění
naše dobrovolnice paní Renata Janečková z Lomnice. Letos byli námi nominováni - za
dobrovolníky paní Marie Kratochvílová ze Ţernůvky a paní Marie Šrámková z Brna, za
sponzory pan Stanislav Helán ze Štěpánovic. Do druhého kola, které se konalo 21. června
2012 v Národním divadle v Praze postoupili paní Kratochvílová a pan Helán, který získal
sošku "Ceny Ď". Blahopřejeme a jsme hrdi na to, ţe při kaţdé nominaci vţdy někdo z
"našich" uspěje. Na druhé straně pociťujeme lítost, neboť odměnu si zaslouţí jak ti, které
komise nevybrala, tak ti, kteří nebyli nominováni.
Červencový výtvarný den
V pátek 13. července 2012 se naši klienti - výtvarníci sešli v 10:00 hodin v jídelně
Domova. Za pomoci aktivizátorky Pavly a dobrovolníků vyráběli z různobarevných korálků a
drátků "stromečky štěstí". Tyto výrobky byly spolu s ostatními vystaveny na zářijové pouti.
Canisterapie
Ve středu 8. srpna 2012 navštívila naše klienty paní Ivana Rybičková z Ţelezného
se svým labradorským retrieverem, který se jmenuje Shery. Skupinka klientů strávila ve
společnosti Shery příjemné dopoledne v
areálu zahrady. Většina z nich vyuţila
moţnosti si pejska pohladit, pomazlit se s
ním. Potom jim také Shery předvedla své
dovednosti, například jak umí aportovat a
zvládat ostatní pokyny své paní. Se Shery
se potěšili i někteří imobilní zájemci na
pokojích. Děkujeme paní Rybičkové, ţe
zdarma přispěla k vyplnění volného času
našich klientů. Po dohodě vznikl záměr,
ţe jejich návštěvy se stanou součástí
pravidelných
volnočasových
aktivit.
Shery tedy těšila svou přítomností klienty
Domova skoro kaţdý týden do konce
roku. Klienti tuto nabídku velmi oceňují a vţdy se těší, jak společně s pejskem, buď ve
skupince nebo individuálně, proţijí příjemné chvíle.
Srpnový výtvarný den
V pátek 24. srpna 2012 se naši klienti sešli v 10:00 hodin v jídelně Domova ke
společnému tvoření. Tentokrát na jednoduchých stavech tkaly podsedáky na ţidle.
Materiálem byla nepotřebná prostěradla, která byla předem natrhána na úzké prouţky a
obarvená. Hotové výrobky předčily všechna očekávání.
Grilování
Ve středu 22. srpna 2012 ve 14:00 hodin se v areálu zahrady Domova konalo
grilování. Zváni byli i příbuzní, blízcí, zaměstnanci i jejich příbuzní. Zpívat a hrát na
harmoniku přišel pan Štěpánek, malé kulturní pásmo si připravila paní Renata Janečková a
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spol. Počasí bylo pěkné, klobásy voňavé, zábava vynikající. Děkujeme všem zúčastněným, ţe
dokázali vytvořit výbornou atmosféru a jiţ nyní se těšíme na další grilování.
Jana Ondrůšová – Wünschová- "Hledání radosti"
od 8. září do 31. října 2012 proběhla výstava obrazů Jany Ondrůšové – Wünschové
s názvem Hledání radosti. Autorka vystudovala malbu na SUPŠ v Brně (E. Ranný, O.
Zemina). Poté pokračovala soukromě na VŠVU v Bratislavě u prof. J. Ţelibského. Je členkou
Unie výtvarných umělců. Nejblíţe má ke grafice, ale věnuje se i malbě olejem a pastelem.
Především její grafická tvorba dosáhla uznání nejen v zahraničí; výstavy Ex libris v Itálii,
Německu, Belgii, Francii, či Holandsku, ale také na mnoha místech v naší republice. V roce
1990 získala Cenu poroty na Mezinárodní výstavě Ex libris v Polsku. Realizovala se i v
architektuře, namátkou nástěnná malba a intarzie v Kulturním domě v Adamově, Boţí muka
ve Střelicích a další. Její díla jsou zastoupena i ve sbírkách Národní galerie Praha, v Galerii
města Prahy, ve Slovenské národní galerii Bratislava. V posledních letech se věnuje také
ilustracím, a to především knih pro děti. Velmi oblíbené jsou „Pohádky z nebe“ od Taťány
Eichlerové. Autorka pro velmi kladné ohlasy prezentuje svá díla v Domově sv. Alţběty jiţ
podruhé. Tentokráte si dala za cíl navodit touto výstavou ryze pozitivní a radostnou
atmosféru, která se přenese jak na naše klienty, tak na ostatní návštěvníky. Příznivci umění se
mohli těšit nejen na obrazy (olej a pastel), ale i na ilustrace z dětských knih. Jistě byli
překvapeni kouzlem jemných přechodů a jejich barevným působením v prolínání snů se
skutečností.
Dětský den na Ţernůvce
V neděli 9. září 2012 odpoledne se areálem zahrady nesl dětský smích a jásot.
Příčinou bylo dětské odpoledne, které pro děti připravily naše řádové sestry spolu
s dobrovolníky a aktivizátorkou Pavlou. Sjely se děti v doprovodu rodičů z celého okolí.
Nejdříve je uvítal Mons. Josef Šindar, poté se děti rozdělily do tří druţstev, která soutěţila
v následujících disciplínách: např. "módní přehlídka, papírový chodník, přenášení pokladu,
labyrint, nosiči vody, střelnice, puzzle, kapesníkovaná". Soutěţící přišli podpořit také naši
obyvatelé. V podvečer všichni odcházeli spokojeni a odnášeli si s sebou nejen ceny v podobě
cukrovinek, dětské biţuterie a sportovních potřeb, ale také radost z pěkně proţitého
odpoledne.
Lamoterapie
V úterý 11. září 2012 byli
naši klienti příjemně překvapeni. Ve
13:30 hodin k nám zavítali pracovníci
občanského sdruţení LAMAC z
Ústupu. Přivezli s sebou dvě
vycvičené lamy, které působí jako
rehabilitační
zvířata,
zaměřená
především na děti a seniory. Klienti
se shromáţdili v prostorách zahrady.
Protoţe bylo příjemné počasí, akce se
zúčastnili i klienti upoutaní na lůţko.
Nejdříve chovatelé své svěřence
představili, poté si je mohl kaţdý
pohladit a nakrmit chlebem. Účastníci setkání ocenili, ţe lamy jsou při kontaktu klidné,
zdrţenlivé a přítulné, ale také poznali, ţe lama dokáţe být zvědavé a majestátné zvíře.
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Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří
Domov sv. Alţběty na Ţernůvce a Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka uspořádali
Pouť k Panně Marii Bolestné a na Den otevřených dveří v neděli 16. září 2012. Poutní
mši svatou ve 14:30 hod. v kapli celebroval P. Mgr. Pavel Klímovič, SDB. Bohosluţbu
doprovodil Cantate - pěvecký sbor Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy
pedagogické Brno. Od 16:00 hod. v areálu zahrady Domova zahrál CKK Band Dady
Klementové a hosté. Téţ byla připravena prezentace výrobků našich klientů a malé
občerstvení. Den otevřených dveří se konal od 15:30 do 18:00 hodin. Děkujeme všem
zúčastněným, kteří svou přítomností podpořili činnost Domova.
Beseda
Ve středu 31. října 2012 se naši klienti zúčastnili besedy s názvem "Z Vrabčáku k
Nilu". Mons. P. Josef Šindar předčítal zápisky našeho dobrovolníka Lukáše Noska ThD. z
jeho studijního pobytu v Káhiře. Náš dopisovatel studuje arabštinu v klášteře Comboniánů.
Jeho zápisky přítomným přiblíţily krajinu, zvyky, křesťanské památky a také způsob
praktikování víry tamějších křesťanů. Poutavý přednes P. Šindara umoţnil posluchačům
přenést se na místa jim vzdálená nejen tisíci kilometry, ale také mentalitou a způsobem ţivota.
Nová výstava obrazů
Výstava obrazů Jany Hejlové s názvem Doteky krásy začala v pátek 2. listopadu
2012. Jana Hejlová (1960) se narodila v Letovicích a výtvarnému umění se věnuje od dětství.
Přesto, ţe jí nebyla umoţněna studia na umělecké škole, je dnes malířství její hlavní ţivotní
profesí. Oblíbenou a pro ni typickou technikou uhel-pastel zachycuje autorka na svých
obrazech hlavně přírodu, především květiny a stromy, a také své niterné proţitky. Důleţitou
roli v její tvorbě hrají barvy. Jejich kombinací donutí návštěvníka zamyslet se nad motivem a
nad zachycenou myšlenkou. Kaţdé z vystavených děl má své motto - citát od malířčiných
oblíbených literárních autorů. Nejčastěji čerpá od Jamese Quarlese a Antoina de SaintExuperyho. Její výstavy vzbuzují obdiv po celé republice a její obrazy rozzáří nejedno obydlí.
Výstava byla přístupná denně od 9:00 do 16:00 hodin, byla prodejní a trvala do konce roku
2012.
Listopadový výtvarný den
Vánoce se rychle blíţí, proto se ve čtvrtek 8. listopadu 2012 naši klienti - výtvarníci
pustili do výroby vánočních přáníček. Nejdříve vystřihovali obdélníčky z barevného papíru,
které tvořily základ přáníčka, poté pomocí raznice vyráţeli sněhové vločky. Potom došlo na
lepení. Výsledek jejich práce jistě příjemce potěší. Děkujeme aktivizátorce Pavle, sestře
Maxmiliáně, sociální pracovnici Marušce a dobrovolníkům za to, ţe výtvarný den připravili a
klientům s výrobou dopomáhali.
Koncert ţáků ZUŠ Kuřim-Veverská Bítýška
Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 naše klienty opět navštívili ţáci ZUŠ Kuřim Veverská Bítýška. Jejich vystoupení se uskutečnilo v jídelně Domova. Radostné i váţnější
písně za doprovodu klavíru a kytary rozzářily tváře našich klientů.
Beseda o sv. Maxmiliánu Kolbem
V pátek 23. listopadu 2012 v 10:00 hodin se uskutečnila beseda o sv. Maxmiliánu
Kolbem. O knězi, který za 2. světové války v koncentračním táboře šel dobrovolně do cely
16

Výroční zpráva Domova sv. Alžběty

2012

smrti místo svého spoluvězně - otce rodiny, nám přišel vyprávět bratr Bohdan Heczko
OFMConv (představený kláštera Minoritů a vedoucí Národního centra Rytířstva
Neposkvrněné). Přítomní se dozvěděli podrobnosti ze ţivota tohoto světce, o jeho bezmezné
důvěře k Panně Marii, o tom, jakým způsobem evangelizoval téměř po celém světě, o jeho
mučednické smrti a další zajímavosti. Součástí besedy bylo i promítání dobových fotografií a
uctění jeho relikvie.
Vystoupení Katolické vzdělávací jednoty Tišnov
V sobotu 1. prosince 2012 v 15:00 hodin se uskutečnilo vystoupení tanečního souboru
Katolické vzdělávací jednoty Tišnov. Na programu byly lidové písně, písně z Tišnovska a
Moravská Beseda. Naši klienti byli potěšeni pohledem na krásný tanec a někteří se přidali ke
zpěvu písní. Z vystoupení odcházeli v příjemné náladě. Členové KVJ navštívili také naše
imobilní klienty na pokojích.
Pečení vánočního cukroví
K vánoční tradici patří nejen vánoční výzdoba, výroba přáníček, ale také pečení
vánočního cukroví. Na tuto akci se naši klienti velmi těší. Letos pro velký zájem pečení
proběhlo ve dvou termínech - 5. a 12. prosince. Paní kuchařky připravily těsta a klienti za
pomoci aktivizátorky Pavly a sociální pracovnice Marušky uţ zvládli zbytek. Dalšími
pomocníky byly formičky, vykrajovátka a různá jiná tvořítka. Výsledkem bylo několik druhů
cukroví a radostná předvánoční nálada provázená dobrým pocitem z práce svých rukou.
Návštěva sv. Mikuláše
Ve čtvrtek 6. prosince
2012 zavítal do našeho Domova
sv. Mikuláš v doprovodu dvou
andělů a čerta. Navštívili všechny
klienty na jejich pokojích. Kaţdý
z nich byl obdarován nejen
balíčkem, ale také andělským
zpěvem. Ani čert se však nenechal
zahanbit.
V
podání
nezapomenutelné paní Renaty
Janečkové obveselil všechny
přítomné. Zaměstnanci a řádové
sestry také nebyli o toto setkání
ošizeni. Děkujeme P. Papouškovi,
Renatě
Janečkové,
Andree
Bartošíkové a Marii Horké za čas,
který věnovali našim klientům.
Rozloučení s vladykou Ivanem Ljavincem, emeritním apoštolským exarchou
V úterý 11. prosince 2012 se v kapli našeho Domova konalo rozloučení s naším
klientem Mons. Ivanem Ljavincem, který zemřel v neděli 9. prosince 2012 ve věku
nedoţitých 90 let. Mši svatou koncelebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle spolu s kněţími
z okolí a řeckokatolickými spolubratry zesnulého. Mons. Ivan Ljavinec se narodil 18. dubna
1923 ve Volovci na Podkarpatské Rusi. Maturoval na ruském gymnáziu v Mukačevě.
Teologii studoval v Uţhorodě a ve Vídni. Na řeckokatolického kněze byl vysvěcen v roce
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1946. Působil v Prešově. Po likvidaci Řeckokatolické církve v Československu v roce 1950
působil tajně. V roce 1955 byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen do vězení. Po
propuštění začal pracovat v Praze v dělnických profesích. Po obnovení činnosti
Řeckokatolické církve byl v roce 1969 jmenován farářem u sv. Klimenta v Praze. V lednu
1993 se stal biskupským vikářem Řeckokatolické církve v České republice. V roce 1996 byl
papeţem Janem Pavlem II. jmenován prvním apoštolským exarchou a titulárním biskupem
akalissenským. V této funkci působil aţ do roku 2003, kdy byl emeritován. Poslední léta
svého ţivota strávil v Domově sv. Alţběty, kde trpělivě nesl kříţ nemoci a stáří. Ve středu 12.
prosince 2012 se uskutečnilo rozloučení v katedrálním chrámě svatého Klimenta v Praze a
poté byly jeho tělesné ostatky převezeny do rodného města Volovec na Ukrajině, kde byly po
pohřebních obřadech uloţeny k věčnému odpočinku. Reguiescant in pace!
Vánoční besídka ţáků ZŠ Tišnov
V úterý 18. prosince 2012 se v 10:30 hodin uskutečnila v jídelně Domova Vánoční
besídka ţáků ZŠ Tišnov. Zazněly zde nejen tradiční koledy, ale i recitace a ostatní písně.
Kaţdý klient byl také obdarován vlastnoručně vyrobeným dárkem. Děti dokázaly navodit
příjemnou předvánoční atmosféru a rozveselit naše klienty.
Vánoční vystoupení ţáků Základní školy Deblín
Ve čtvrtek 20. prosince 2012 si pro naše klienty připravili ţáci pěveckého sboru
Základní školy z Deblína vánoční pásmo. Za doprovodu klavíru a dalších hudebních nástrojů
navodili sváteční atmosféru. Potěšili nás nejen klasickými koledami, ale i méně známými
skladbami. Na závěr obdarovali vděčné posluchače drobnými dárky.
Betlémské světlo
Tak jako kaţdý rok, i letos
nám tišnovští skauti v sobotu 22.
prosince 2012 přinesli Betlémské
světlo. Navštívili naše klienty na
pokojích, předali jim spolu s
přáníčkem plamínek z jeskyně
Narození Páně a také zazpívali
koledy. Mottem letošního ročníku je
citát z Janova evangelia: "To světlo
ve tmě svítí a tma je nepohltila" (Jan
1,5).
Štědrý den
Příprava na Vánoce v našem Domově probíhá celý Advent. Spočívá nejen ve vánoční
výzdobě, ale zahrnuje i přípravu duchovní. Protoţe téměř všichni klienti tráví Štědrý den u
nás, snaţíme se, aby ho mohli proţít jako v rodině. V dopoledních hodinách probíhá jiţ
tradičně nadílka - paní ředitelka navštěvuje klienty na pokojích, aby jim předala malý dárek a
přáníčko. Tento darovaný čas a milé slovo povzbuzení pro ně představuje velké obdarování,
ze kterého mnozí dlouho čerpají. V 16:00 hodin se klienti i personál shromáţdili ve
vyzdobené jídelně k zahájení slavnostní večeře. Nejdříve Mons. Josef Šindar přečetl úryvek
z Písma, potom následovala krátká promluva a společná modlitba. Poté si všichni přítomni
pochutnali na štědrovečerní večeři. Štědrý den vyvrcholil půlnoční slavnou mší svatou, která
byla zahájena ve 20:00 hodin.
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Příjem a ukončení pobytu

Zájemce o ubytování si můţe domluvit osobní návštěvu, prohlédnout si spolu se svými
blízkými Domov a seznámit se s nabídkou a zajištěním jednotlivých sluţeb. Sociální
pracovnice mu poskytne všechny potřebné informace a zodpoví případné dotazy.
Prvním krokem pro přijetí je vyplnění základního dokumentu – Ţádost o ubytování v
Domově sv. Alţběty. Jeho součástí je formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický
lékař nebo lékař zařízení, ve kterém se ţadatel nachází. Oba tyto formuláře jsou k dispozici u
sociální pracovnice Domova nebo na webových stránkách www.dosa.cz /formuláře ke
staţení/. Vyplněnou ţádost je moţné doručit osobně nebo zaslat na adresu: Domov sv.
Alţběty, Ţernůvka 12, 666 01 Tišnov.
Přijatá ţádost je posuzována ze zdravotního a sociálního hlediska za účelem zjištění, zda
ţadatel odpovídá cílové skupině Domova. Pokud ano, je ţadateli oznámeno písemně, ţe byl
zařazen do Registru čekatelů.
V případě, kdy ţádost ze zdravotních nebo jiných důvodů nemůţeme zaregistrovat, je
ţadatel také vyrozuměn písemně s odůvodněním a nabídkou jiných specializovaných
zařízení.
počet

Za rok 2012
Přijato celkem

15

z toho ţeny

13

muţi

2

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

15
1

zemřelo

13

přemístěno do jiného soc. zařízení

1

3. Zaměstnanci
V našem Domově je kladen důraz na křesťanský vztah k bliţnímu. Především obětavostí a
láskou obsluţného personálu si naše zařízení získalo dobrou pověst.
Při výběru pracovníků pro zařízení, je kladen důraz na zkušenost a odbornost ze sféry
sociálních nebo zdravotních sluţeb. Ve vybraném personálu, který je v přímém kontaktu
s klienty a na provádění sluţeb se přímo podílí, je řada pracovníků s dlouholetou zkušeností
v této oblasti.
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců činil pro rok 2012: 29,86. Domov
zaměstnával ředitelku, účetní, sociální pracovnici, provozní referentku, vrchní sestru na
0,6 úvazku do června, od července opět na celý úvazek, rehabilitační sestru, aktivizátorku,
15 pracovníků v přímé obsluţné péči, jednoho údrţbáře, tři kuchařky, dvě uklízečky, jednu a
půl pradleny. (Vrchní sestra přišla v červenci z Domova sv. Aneţky, stávající vrchní sestra
přešla na pozici rehabilitační sestry, rehabilitační sestra přešla do přímé obsluţné péče.)
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Během roku se na poskytování sluţeb podílelo 82 dobrovolníků. Náplní jejich činnosti bylo
doprovázení klientů na procházku, komunikace s klienty a aktivní naslouchání, pomoc při
ergoterapii (kreativní, ruční a výtvarné práce), zpříjemňování volných chvil klientů (zpěv
s kytarou, společná četba, stolní hry, apod.). Dobrovolníci věnovali našim klientům celkem
3.132 hodin. Od listopadu 2011 navštěvuje náš Domov skupina 15-ti mladých lidí z hnutí
"Comunione e Liberazione", kteří v rámci tohoto hnutí věnují svůj volný čas potřebným
lidem formou dobrovolnictví. Vţdy 1x za měsíc v sobotu navštěvují naše klienty na pokojích
k rozhovorům, předčítají jim z knih, doprovází na vycházky do zahrady především imobilní
klienty a zapojují se při podávání stravy nesoběstačným klientům. Také se aktivně podílejí při
mši svaté, tj. hrou na varhany, čtením z Písma, zpěvem ţalmů, ministrováním.

Domov je také otevřen studentům ať vysokoškolským či středoškolským, kteří zde mohou
působit v rámci konání své zdravotní nebo sociální praxe.
Od června 2012 vyuţíváme veřejnou sluţbu. Za celý rok odpracovali dva nezaměstnaní
v tomto reţimu 193,5 hodin, většinou při úpravě zahrady.
Zdravotnice a pracovnice přímé obsluţné péče absolvovaly během roku celkem 363 hodin
akreditovaných školení s odbornou tématikou. Jedna pracovnice v přímé obsluţné péči
absolvovala akreditovaný kurz v rozsahu 162 hod. Ostatní provozní personál navštívil školení
v počtu 40,5 hodin.
Během roku v Domově proběhla povinná školení bezpečnosti práce, 3x supervize a jeden
společný seminář na téma „Motivace seniora k účasti na péči“.
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4. Finanční zpráva
4.1.

Zhodnocení základních údajů.

Účetní jednotka vznikla od 1. 6. 2001 na dobu neurčitou na základě Zřizovací listiny vydané
Kongregací milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně,
Grohova 18, 602 00 Brno (dále jen zřizovatel). Jde o nestátní neziskový subjekt, církevní
právnickou osobu – humanitární organizaci církve. Provoz byl zahájen 1. 11. 2002.
Právní subjektivita je na Domov sv. Alţběty delegovaná zřizovatelem a vyplývá z příslušných
ustanovení zákona č. 308/91 Sb., o svobodě náboţenské víry a postavení církví a
náboţenských společností v pozdějším znění (z. č. 3/2002 Sb.).
Účetní jednotka hospodaří dle samostatného rozpočtu, jako právnická osoba má přidělené IČ,
otevřený vlastní účet u pobočky Komerční banky Tišnov. V právních vztazích vystupuje
svým jménem v rozsahu upraveném Zřizovací listinou a Statutem.
Od 5. 5. 2006 je Domov sv. Alţběty evidován u Ministerstva kultury ČR v Rejstříku
evidovaných právnických osob dle zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboţenských
společnostech. K tomuto datu bylo Domovu přiděleno identifikační číslo.
Domov je registrován na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako poskytovatel sociální
sluţby – domov pro seniory.
Domov není zřízen za účelem podnikání.
Domov nevlastní ţádné nemovitosti, provoz je umístěn v objektu pronajatém od zřizovatele.
Účetním obdobím je kalendářní rok. Byly pouţity účetní metody pro nevýdělečné organizace.
Účetnictví je vedeno podvojným způsobem, je zpracováváno pomocí účetního programu
Mark, firmy Valet s.r.o., Havířov. Účtování pořízení a úbytku zásob je provedeno podle
způsobu B. Veškeré prvotní doklady jsou ukládány přímo v objektu Domova v souladu se
zákonem o archivnictví.
Za uplynulé období jsme neměli ţádné platby ani evidence v cizích měnách, ani jsme
neobchodovali s cennými papíry.
V roce 2012 byla část darů, určených na provoz Domova ve výši 186.160,- Kč převedena na
účet 325 – Ostatní závazky.
Na základě revize VZP vznikl závazek vůči pojišťovně ve výši 478.840,70 Kč. (Zatím ve fázi
námitek z naší strany). Z důvodů nepodepsání úhradových dodatků s VZP na rok 2012
(nesouhlas s regulací úhrad) a neuhrazení výkonů ze stran VZP, vznikla pohledávka ve výši
390.276,-Kč. (Zatím ve fázi návrhu na vydání platebního příkazu soudem.)
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají
ţádné odměny a funkční poţitky.
Výsledek hospodaření z r. 2011 (ztráta Kč 27,91) byl zaúčtován na účet 911000 - Fondy.
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Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

MPSV

4 019

Jihomoravský kraj

801

Město Tišnov

50

Příjmy od klientů

9 584

Platby od VZP

599

Ostatní (strava hosté/zaměstnanci, dary, úroky,
doplatky)

865

celkem:

15 918

Přehled neinvestičních nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění..)

10 277

Materiálové náklady (potraviny, vybavení…)

2 333

Nemateriálové náklady (energie, sluţby…)

3 318
celkem:

15 928

Vývoj a konečný stav fondů
počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný stav
( tis. Kč)

Vlastní jmění

727

0

0

727

Fondy

621

0

0

621

FKSP

137

78

169

46

fond

Stav a pohyb majetku
druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

2224

231

0

2 455

Drobný dlouhodobý
majetek

602

0

24

578

Majetek v operativní
evidenci

7643

112

26

7 729

Celkem:

10469

343

50

10 762
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5. Závěr
Závěrem nutno poděkovat všem, kteří se podíleli a podílejí na zajištění podmínek pro
důstojný a aktivní ţivot ve stáří pro naše klienty.
Dotace na provoz Domova poskytl:
 Jihomoravský kraj
 MPSV
 Město Tišnov
Na provoz Domova přispěli:
 Ing. Jan. Pernica, Tišnov
 HELAN, spol. s r.o. , Štěpánovice
 Marie Slezáková, Drásov
 Irena Michlíčková, Praha
 Karel Sojka, Deblín
 Yvona Soukupová, Brno
 RNDr. Vladimír Zavadil, Brno
 Tomáš Pavelka, Řepka
 Erding. a.s. Brno
 Tyco Electronics Czech s.r.o., Kuřim
 BIKA – velkoobchod papírem, spol. s.r.o., Tišnov
 AGROAD, s.r.o. Kuřim
 PhDr. Milan Šmíd, Praha
 Eva Prudká, Bystřice nad Pernštejnem
 MUDr. Milada Kudláčková, Střelice u Brna
 Obec Úsuší
 Eisberg, a.s. Předklášteří
 Auto Fit, spol s.r.o., Brno
 Alimpex FOOD a.s., Praha
 Autodoprava, Bedřich Hliněnský, Předklášteří
 Ing. Miroslav Šmíd, Tišnov
 Ing. Pavel Rašovský, Drásov
 Petr Hála – PH Nábytek, Tišnov
 ATOMOPROJEKT, s.r.o., Bořitov
 MVDr. Viktor Dvořák, Braníškov
 MUDr. Jana Straková, Tišnov
 Mgr. Martina Koubová, Jedovnice
 Ing. Antonín Haidler, Praha
 KWM PLUS, s.r.o. Deblín
 Ing. Yvona Lacinová, Tišnov
 Milan Kopřiva, Elektro Tišnov
 Ing. Alexander Harvan, Lomnice
 Ing. Vratislav Psota, Brno
 Jana Počuchová, Skalička
 Růţena Lázničková, Brno
 Pavel Fráňa, Brno
 Jan Novotný, Malířské práce, Dolní Loučky
 Jiří Němec, stavitel Tišnov
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Zaměstnanci Tyco Electronics Czech, s.r.o. Kuřim
Jiří Merta, Mertastav s.r.o., Předklášteří
MUDr. Bronislava Karasová, Brno
Ing. Roman Struk, Praha
Oksana Seláková, Brno
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Brno
Pavel Caudr, Tesařské práce, Dolní Loučky
František Večeřa, Rybárna Hradčany
Vlastimil Havlát, Křiţanov
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
Hana Andrýsková, Dianthus, Tišnov
Marie Šrámková, Brno
Jaroslav Senohrábek, Šerkovice
Antonín Malena, Výčapy




Neznámí dárci
Dárci, kteří nechtějí být jmenováni

2012

Srdečné díky!
Díky i za nezištnost všem dobrovolníkům!

6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2012

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

2
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