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Úvodní slovo
Milí přátelé,
všichni určitě rádi děláme věci, které mají smysl. Jestliţe něco stojí za to, pak tomu věnujeme
čas, úsilí a jsme schopni pro to snášet i těţkosti. Které jsou ty věci, co mají smysl? V prvé
řadě by to měl být ţivot sám…
A to je právě snahou všech, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na dobrém díle v Domově
sv. Alţběty na Ţernůvce. Ţít ţivot, ţít ho s důstojností, ţít ho v rámci svých moţností a
s pomocí druhých kvalitně, zkrátka zakoušet ve svém ţivotě vědomí, ţe jsem chtěný, ţe jsem
přijímaný a ţe jsem plnohodnotným člověkem.
Tuto myšlenku chceme částečně promítnout i do výroční zprávy za rok 2014, kterou právě
máte před sebou. Chceme vám představit, co tvoří kaţdodenní ţivot klientů, přiblíţit vám
nabízené sluţby, seznámit vás s provozními údaji, stejně tak jako s přehledem o financování,
majetku a darech.
Uvědomujeme si, ţe jde o společné dílo mnoha zaměstnanců, dobrovolníků, příznivců,
sponzorů, přátel a lidí dobré vůle, bez kterých by Domov nemohl takto fungovat.
Díky vám za podporu finanční, hmotnou, duchovní, i za veškerou podporu slovem, skutkem,
sympatiemi, darováním svého času i srdce pro naše seniory, kteří svůj závěr ţivota proţívají
právě zde v Domově sv. Alţběty na Ţernůvce a chtějí ho ţít smysluplně.
S. M. Maxmiliána
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Domov sv. Alţběty - představení
Předmětem činnosti – posláním – Domova sv. Alţběty je naplnění poslání zřizovatele, kterým
je Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou 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.

Cíle poskytované sociální služby:

1.1.

















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.

1.2.

Identifikační údaje

Název:

Domov sv. Alţběty

Sídlo:

Ţernůvka 12, Nelepeč – Ţernůvka 666 01

IČ:

73 63 39 68
Rejstřík evidovaných právnických osob MK

Telefon:

8/3-18-001/2006-6520

549 411 526
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domov@dosa.cz
www.dosa.cz

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

Zřizovatel Domova sv. Alţběty jmenoval s účinností od 1.1.2014 Správní radu v tomto
sloţení:
Správní rada

S.M. Edita - Ing. MartaTroppová
S.M. Alţběta – Terézia Smolárová
S.M. Bogdana – RNDr. Ing. Marie Zazulková
Správní rada zasedala během roku 2014 4x.

Dozorčí rada

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

Ředitelka Domova

1.5.

PhDr. Jana Hutařová

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 2014
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.
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. Celková
kapacita byla 45 klientů. Klienti jsou ubytovaní v 7 jednolůţkových pokojích, 7
dvoulůţkových pokojích, 8 třílůţkových pokojích. 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 provedeny opravy
25oken v pokojích klientů.
Cena za ubytování byla stejná jako v roce 2013.

Cena za ubytování v roce 2014

2.2.

POKOJ

DENNÍ SAZBA v Kč

jednolůţkový

200,-

dvojlůţkový

180,-

třílůţkový

160,-

Sociální a ošetřovatelská péče

Domov zajišťuje trvalé ubytování, stravování, sociální a zdravotní péči dle potřeb klientů.
Zdravotně-ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetrţitou sluţbou. Ošetřovatelskou a
rehabilitační péči vykazuje Domov k úhradě VZP, ZP MV,ČP ZP a VoZP. 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.
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Z daru Nadace Jistota KB a firmy Tyco jsme pořídili MotoMed, speciální rehabilitační
pomůcku umoţňující pasivní rehabilitaci nohou i rukou i u leţících klientů. Od Nadace dobré
vůle – nadace Olgy Havlové jsme obdrţeli dvě antidekubitní matrace pro prevenci a léčbu
nejtěţších stupňů dekubitů.
Díky velmi štědrému daru firmy Tyco mohl být veškerý personál proškolen v metodě Bazální
stimulace.
V Domově sv. Alţběty našlo domov 45 klientů. Z toho k 31. 12. 2014 bylo 9 muţů a 36 ţen,
2 klienti byli ve věku do 65-ti let, 28 klientů bylo v rozmezí 66-ti aţ 85-ti let a 15 klientů mělo
nad 86 let. Věkový průměr činil 81 roku. Celkem 42 klientů bylo imobilních nebo mobilních
za pomoci druhé osoby či kompenzačních pomůcek, 20 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 obsluţných činnostech, 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 2014 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.
Personál Domova, zvláště školená pracovnice přímé
obsluţné péče určená 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
ostatní 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, uplatňují principy Bazální stimulace.
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. V pondělí probíhá Filmový klub, v úterý
Čtení na pokračování, ve středu přichází canisterapeutický pejsek Shery, ve čtvrtek Posezení
nad Boţím slovem a v pátek Skupinové rehabilitační cvičení. Proběhly také besedy, divadelní
představení, promítání fotografií a jiné aktivity. Nesmíme zapomenout ani na Výtvarné dny,
které probíhají zpravidla jednou za 2 měsíce. V roce 2014 byla témata Výtvarných dnů:
Výroba zvonečků z vodního skla, Zdobení hedvábných šátků, Obalování mýdel ovčím
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rounem, Výroba hudebních nástrojů společně se ţáky ZŠ Deblín, Výroba broţí z organzy a
Sítotisk. Účelem ergoterapie je dosaţení optimální soběstačnosti pomocí vybraných
terapeutických činností. Přináší zlepšení funkce jemné motoriky rukou, posiluje myšlení,
kreativitu a zároveň zkvalitňuje psychický stav osobnosti vyplněním volného času.

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. dieta s omezením tuků, šetřící, bezbílkovinová apod. Celodenní stravu tvoří
snídaně, oběd, a večeře, nově si klienti mohou zvolit, ţe si nepřejí svačiny (poníţena
celodenní strava o 15,- Kč) 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.

Cena neponíženého stravného v roce 2014
STRAVA

DENNÍ SAZBA v Kč

racionální

155,-

diabetická

155,-

šetřící

155,-

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 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, příspěvky na mobilitu, 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)
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Pošta (při nástupu klienta zařizujeme v místě trvalého bydliště přeposílání pošty a
důchodu, přebírání pošty klientů, dosílání a výběr sloţenek)
Notář, nemocnice

Duchovní péče, kultura a společenské akce

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
programů. V průběhu roku proběhlo 10 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 2014
Tišnovská schola
V neděli 5. ledna 2014 doprovodila svým zpěvem mši svatou v 10:00 hodin Tišnovská
schola.
Výstava
Od 10. ledna do 28. února proběhla výstava Jany Čechové a Marie Urbánkové - NÁVRAT
DO DĚTSTVÍ. Šlo pohádkové kostýmy pro malé i velké a o šité, pletené a háčkované
hračky. Jana Čechová ţije v Lomnici, šití se věnuje od 8 let. Je vyučena dámskou krejčovou.
Jiţ 10 let vytváří historické a divadelní kostýmy pro dospělé i pro děti. Pracovala pro SHŠ
CAVALERI MORAVI, Společnost vojenské historie Brno CORNETA GRISEA, SHŠ
VICTORIUS Tišnov, taneční skupinu LOTA Lomnice. Také šila kroje pro městys Lomnice a
obec Lískovec. Marie Urbánková tvoří především hračky z vlny nejen pro svá vnoučata, ale
také pro radost ostatních dětí. Při příleţitosti výstavy pro naše klienty zatančila taneční
skupina LOTA z Lomnice a proběhne malá historická módní přehlídka.
Tříkrálová sbírka
V sobotu11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s
charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěţek sbírky byl
odevzdán na potřeby Charity.
Malá schola z Lomnice
V sobotu 11.1.2014 doprovodila svým zpěvem mši sv. v kapli našeho Domova Malá schola z
Lomnice. Obyvatelé Domova měli moţnost slyšet jak jednohlasé, tak i vícehlasé písně. Po
skončení mše sv. připravily sestry františkánky drobné občerstvení a zájemci si mohli
prohlédnout prostory Domova.
Vystoupení tanečního souboru LOTA
V sobotu 18. ledna 2014 se v jídelně Domova uskutečnilo vystoupení tanečního souboru
LOTA = lomnické tanečnice. Paní Jana Čechová, která je autorkou právě probíhající výstavy
historických kostýmů, na modelce předvedla jednotlivé části oděvů v období baroka, přítomné
seznámila s pouţívanými materiály, jak se česaly vlasy, s druhy čepců a dalšími nezbytnými
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doplňky. Poté skupina předvedla několik dobových tanců. Klienti byli velmi nadšeni, měli
doplňující otázky, na které dostali vyčerpávající odpovědi..
Od Nilu na Vrabčák
Ve čtvrtek 16. ledna 2014 začalo letos první pokračování besedy tentokrát s novým názvem
"Od Nilu na Vrabčák". Zápisky z pobytu v Káhiře našeho jiţ starého známého
dobrovolníka Lukáše Noska ThD. místo P. Šindara klientům na pokračování předčítá
aktivizátorka Pavla. Náš dopisovatel studuje arabštinu v klášteře Comboniánů. Jeho zápisky
přítomným postupně přiblíţují krajinu, zvyky, křesťanské památky a také způsob
praktikování víry tamějších křesťanů. Tentokrát se více dozvěděli o problematice spoluţití
muslimů a křesťanů. Věříme, ţe besedy budou pokračovat v pravidelných intervalech jako v
loni.
Klienti na plesu Střední a základní školy Tišnov
A plesová sezona je opět v plném proudu… pánové v kravatách, dámy v krásných róbách,
valčík, polka, tombola. Také někteří obyvatelé Domova sv. Alţběty na Ţernůvce, kteří měli
zájem, se letos jednoho plesu zúčastnili – plesu Střední
a základní školy Tišnov, který se konal v sokolovně v
Tišnově v pátek 24. ledna. Pracovnice Domova spolu s
dobrovolnicí pomohli klientům se obléci, přivezli je
autem na místo, přesunuli na invalidní vozík a zavezli
do sálu – byl otevřen boční bezbariérový vchod, kterým
se dostali aţ k zarezervovanému stolu. Všichni
zúčastnění se občerstvili, pokochali se pohledem na
předtančení ţáků, uţili si vystoupení samby. Poté se
odebrali zpět do Domova. Z jejich reakcí je jasné, ţe
ples je událost, na kterou budou dlouho vzpomínat s úsměvem na tváři – vybočení z
kaţdodenní všednosti, setkání se se známými lidmi, kulturní záţitek.
Kavárnička
Dne 31. ledna 2014 se klienti, kteří se podíleli na tvorbě výrobků na pouť a na vánoční
jarmarky, sešli v jídelně Domova. Její prostory byly proměněny na útulnou kavárničku s
příjemnou obsluhou. Přítomní si pochutnali nejen na dobré kávě a zákusku, ale během
posezení probíhalo také promítání fotografií ze společného tvoření. Příjemná hudba a nápadité
oblečení obsluhy, kterou zajišťovala aktivizátorka Pavla spolu s rehabilitační pracovnicí
Monikou, přispělo k velké spokojenosti a nadšení klientů. Děkujeme také dobrovolníku Pavlu
Komínkovi
Společné malování
V pátek 7. února 2014 v 10:00 hodin se v jídelně Domova konalo společné malování klientů
a dětí ze Základní školy z Deblína. Pomocí pastelek, voskovek a vodových barev si klienti i
ţáci vybarvili obrázky různých motivů z přírody, především zvířata a květiny. Některé obrazy
vznikly společným úsilím klientů i ţáků.
CANISTERAPIE
Všichni ti, kteří mají rádi pejsky, především naši věrnou kamarádku labradorku Sherry, se
mohli její přítomností potěšit ve skupinkách 5. a 9. února 2014. Individuální canisterapie
proběhla na pokojích 12. a 26. února 2014. Děkujeme paní Rybičkové, která spolu se svým
pejskem věnuje svůj čas našim klientům
10
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Sbor dobrovolníků
V neděli 16. února 2014 odpoledne navštívila náš Domov skupina dobrovolníků, kteří se
zaměřují na zpěv seniorům nebo nemocným v hospicích, nemocnicích a LDN. Klienty
navštívili na pokojích a podle jejich přání jim zazpívali lidové nebo moderní písně.

Masopustní karneval
Masopustní veselí se konalo v pátek 20. února 2014 v jídelně Domova. Naši klienti se však
těšili a připravovali téměř celý týden. V pátek nejen ţe byly k obědu koblíţky, ale také přišlo
mnoho hostů - dobrovolníci, někteří zaměstnanci, jejich děti a rodinní příslušníci klientů. Jaký
by to byl masopust bez našich lomnických dobrovolnic Renaty Janečkové a Andreji
Bartošíkové? Tentokrát zvolily téma "Cesta kolem světa", coţ vyjádřily nejen svým
přestrojením, ale i několika zdařilými scénkami, do kterých zapojily i naše klienty. Zahrát na
harmoniku a zazpívat nám přišel pan Jaroslav Štěpánek. Všichni účastníci masopustního
karnevalu se dobře bavili - zazpívali si, zatančili, setkali se s příjemnými lidmi. Jejich záţitky
přetrvávají ve vzpomínkách mnoho dní, někdy i měsíců.

Výstava
Od 1. března 2014 byla v našem Domově nová výstava s názvem "Italská zastavení",
jejímiţ autory byli dva členové Klubu přátel fotografie Tišnov Pavel Smékal a Vladimír
Adamec.. Jedná se o seskupení fotografů, kteří našli společnou řeč, přestoţe kaţdý fotí něco
jiného. Vnímavý návštěvník se nejen přenese do slunné Itálie, ale s kaţdou z fotografií je
nucen zastavit se a zamyslet nad její výpovědí. Autorům se podařilo citlivě zachytit mnohdy
všední okamţiky, lidi, stavby nebo krajinu neobvyklým způsobem. Výstava trvala do 27.
dubna 2014.
Návštěva dětí z Misijního klubka
V sobotu 1. března 2014 děti z Misijního klubka Tišnov navštívily naše klienty na pokojích.
Zazpívaly jim písně a předaly květinová přáníčka.
Povídání o Svatém Hostýně
Od října 2013 působí v našem Domově P.Jan Chromeček, SJ. Pro naše klienty uspořádal
spolu se sociální pracovnicí povídání o Svatém Hostýně, které se konalo ve středu 11. března
2014. Přítomné klienty seznámil s historií i současností tohoto významného poutního místa.
Vzhledem k tomu, ţe P. Chromeček na Svatém Hostýně působí jiţ 20 roků, mohl se s
posluchači podělit i o zajímavosti a záţitky, které v knihách nejsou zachyceny. Součástí
besedy byla i prezentace fotografií.
Bramborákové posezení
Čtvrtek 20. března 2014 se nesl ve znamení výroby a konzumace bramboráků. Klienti se
těšili jiţ několik dnů předem. Celá akce probíhala v improvizované kuchyňce na III. oddělení.
Zúčastnilo se asi 12 klientů. Dopoledne si oškrábali brambory a v pozdních odpoledních
hodinách za asistence aktivizátorky Pavly a rehabilitační sestry Moniky začala vlastní
příprava těsta a smaţení. Klienti dle svých moţností strouhali, míchali a někteří zajišťovali
dobrou náladu. Všichni však s radostí jedli. Velmi si pochutnali a ještě přinesli těm, kteří se
pro své zdravotní omezení nemohli zúčastnit.
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Koncert ţáků Sylvie Kodetové
V sobotu 29. března 2014 se konal koncert bývalých ţáků naší klientky paní Sylvie
Kodetové. Posluchači z řad klientů i rodinných příslušníků se sešli v jídelně, kde v podání čtyř
umělců za doprovodu klavíru, vyslechli operní písně, písně z muzikálů a lidové písně.
Cesta po Vietnamu
Ve čtvrtek 3. dubna 2014 se naši klienti zúčastnili přednášky a promítání fotografií
cestovatele a amatérského fotografa pana Vojtěcha Pacnera z jeho měsíční cesty po
Vietnamu. Přítomní se jeho poutavým vyprávěním přenesli na vzdálená místa, seznámili se s
podnebím, krajinou, ţivotním stylem, zvyky a kulturou této pro Evropany odlišné země.
Výtvarný den
V pátek 4. dubna 2014 se ve 14:00 hodin sešli opět naši klienti výtvarníci. Za pomoci
aktivizátorky Pavly, sociální pracovnice Marušky a dobrovolníků balili toaletní mýdla do
barevného ovčího rouna, pak je navlékli do silonové punčochy a střídavě namáčeli do teplé a
studené vody. Výsledný výrobek nejen ţe hezky voní, ale je příjemný na dotek a vytváří
bohatou pěnu. Klienti si při společné práci procvičili jemnou motoriku rukou, společně si
popovídali a jiţ se těší na další tvoření.
Velikonoční dílnička s dětmi
Ve středu 9. dubna 2014 v dopoledních hodinách se uskutečnila Velikonoční dílnička s
dětmi ze Základní školy z Deblína. Společně s klienty omotávali polystyrénové věnečky
barevnými stuţkami a krajkou. Nakonec je ozdobili korálky. Hotové věnečky v jarních
barvách zdobí nejen schodiště našeho Domova, ale doufáme, ţe i domovy přítomných ţáků.
Naši klienti měli ze společného tvoření s mladou generací velkou radost.
Pečení velikonočních beránků
Ve čtvrtek 17. dubna 2014 se asi 10 klientů zúčastnilo pečení velikonočních beránků. Díky
sponzorům byla v minulém roce zakoupena elektrická trouba k účelům ergoterapie. Vystřídali
se po třech skupinkách. S pomocí aktivizátorky Pavly se všichni nějakým způsobem zapojili
do přípravy těsta. Někdo připravoval suroviny, jiný je váţil, další šlehal. Dohromady upekli
celkem pět beránků, kteří poslouţili jako velikonoční výzdoba na jednotlivých odděleních.
Nechybělo také společné posezení s ochutnávkou.
Vystoupení dua akordeonistů
V úterý 22. dubna 2014 k nám zavítali dva senioři ze Znojma. Jejich cílem je navštěvovat
domovy pro seniory a potěšit klienty hrou na harmoniku. Posezení se uskutečnilo ve 14:00
hodin v jídelně Domova. Přítomní klienti si v jejich podání vyslechli především lidové
písničky a také si společně zazpívali.
Benefiční koncert
V úterý 29. května 2014 se v podvečerních hodinách kostel Sv. Rodiny v Brně na Grohové
ulici zaplnil lidmi, kteří si přišli poslechnout hudební vystoupení brněnského gospelového
souboru, a tak podpořit Domov sv. Alţběty na Ţernůvce a Domov sv. Aneţky ve Velkém
Újezdě. Sestry františkánky uspořádaly benefiční koncert na podporu obou výše jmenovaných
domovů. Posluchači mohli slyšet gospely - ţivou, emotivní a působivou duchovní hudbu,
která vychází z tradice a kultury amerických černochů.
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Pálení čarodějnic
Letošní čarodějnice probíhaly v duchu "čarodějnických
lázní". Naše stálé dobrovolnice Renata Janečková a Andrea
Bartošíková s dětmi si pro naše klienty připravily v úterý
29. 4. 2014 nejen pěkné počasí, ale i program, při kterém
předvedly, jak vypadá čarodějnická kosmetika, kadeřnictví
a manikúra. Přítomní klienti měli moţnost si všechny tyto
procedury vyzkoušet na vlastním těle. Byly přichystány
pleťové masky ze "ţabích noţiček", blátivé balzámy a jako
kosmetické doplňky bradavice. Nechyběl ani tanec kolem
ohně a veselá nálada.
Výstava
1. května 2014 byla zahájena výstava obrazů pana Jiřího Ondry s názvem Od přírody po
vesmír. Jiří Ondra (*1946) se narodil v Moravské Chrastové, okres Svitavy. Malováním se
zabýval jiţ od školních let - vyhrál v okresní soutěţi tvořivosti ve Svitavách 1. cenu. V roce
1970 se přestěhoval do Moravské Třebové. V osmdesátých letech vystavoval ve Svitavách,
Moravské Třebové a okolí. Poté následovala delší odmlka z důvodu nedostatku času. K
malování se naplno vrátil asi před čtrnácti lety. Byl členem sdruţení moravskotřebovských
výtvarníků Welen, které jiţ zaniklo. Zúčastnil se zatím 20-ti výstav z toho 6 bylo
samostatných. Dle rektora okresních přehlídek ve Svitavách ak. mal. Bořivoje Borovského je
jeho tvorba chápána jako romantický realismus s uceleným projevem. V poslední době začíná
vymýšlet nové náměty s trochu jinou tématikou a osvěţovat ţivost barev, ale stejně se stále
vrací ke klasické krajinomalbě. Jeho nové práce mohli návštěvníci zhlédnout např. v Chocni,
Jevíčku, Ţamberku, opakovaně ve Svitavách , Mor. Třebové i jinde. Výstava byla přístupná
denně do konce měsíce června.
Člověče, nezlob se!
Ve středu 21. května 2014 nás opět potěšili svojí návštěvou ţáci ze Základní školy z Deblína.
Klienti, kteří tráví rádi svůj čas v jejich společnosti, si s nimi tentokrát zahráli venkovní hru
Člověče, nezlob se! Děti vlastnoručně vyrobily velkou hrací kostku a figurky. V příjemném
prostředí zahrady byla vytvořena čtyři barevně odlišená druţstva. V kaţdém z nich byli
zastoupeni klienti, kteří házeli kostkou a děti, které kostky posouvaly po hrací ploše. Vyhrálo
druţstvo zelených. Všichni přítomní si uţili nejen pěkné počasí, ale i hodně legrace.
Beseda o Mexiku
Ve čtvrtek 29. května 2014 se konala v jídelně Domova zajímavá Beseda o Mexiku. O své
záţitky z pracovní cesty se s našimi klienty přišel podělit pan Petr Suza z Lomnice. Poutavé
povídání o tamních obyvatelích, zvycích, podnebí a kultuře doplnil promítáním fotografií.
Účastníci se mohli také přenést do dalekého mariánského poutního místa Guadalupe.
Vzhledem k tomu, ţe pan Suza procestoval téměř všechny kontinenty, tak přislíbil další
návštěvu.
Výtvarné odpoledne
V sobotu 7. června 2014 ve 14:00 hodin se konalo výtvarné odpoledne. Naši klienti příznivci kreativního tvoření se sešli v jídelně. Zde je očekávala aktivizátorka Pavla spolu s
dobrovolníky z Charitativy a spoustou barev a dalších potřeb pro zdobení hedvábných šátků.
Kaţdý klient se podílel na všech fázích výroby. Namočení šátku v octové vodě, nanesení
barvy, zapečení v mikrovlnné troubě, vymáchání ve studené vodě a zaţehlení. Někteří klienti
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se pustili i do experimentování s mícháním barev. Vzniklo tak spousta zajímavých odstínů.
Několik šátků bude pouţito na výrobu hedvábných květů do vlasů. S výsledky své práce se
budou moci pochlubit v září na Pouti a Dni otevřených dveří.
Koncert ţáků ZŠ Deblín
V úterý 10. června 2014 našim klientům přijeli zpříjemnit dopoledne ţáci Základní školy z
Deblína. Zazněly písně různých ţánrů a na závěr si zazpívali všichni společně.
Topinky
Po velkém úspěchu bramboráků se naši klienti - labuţníci sešli ve čtvrtek 12. června 2014 v
odpoledních hodinách k přípravě topinek. V doprovodu příjemné hudby, aktivizátorky Pavly a
hlavně dobré nálady smaţili tolik očekávané delikatesy. Kaţdý z přítomných přiloţil ruku k
dílu. Pak uţ si nejen pochutnávali, ale také se podělili s těmi, kteří se nemohli zúčastnit. Jiţ se
těší na další kulinářské setkání.
Návštěva štěňátek od labradorky Schery
V úterý 1. července 2014 navštívila naše klienty oblíbená fenka Schery v doprovodu dvou z
osmi štěňátek. Setkání se uskutečnilo na zahradě u jezírka. Pyšná psí matka dovolila klientům,
aby se s jejími potomky pomazlili, mohli si je pohladit a pohostit je piškoty. Štěňata byla
přítulná, hravá a všem se velmi líbila. Děkujeme paní Rybičkové, která v našem Domově
provádí obětavě několik let canisterapii.
Výstava
Od 6. července do 31. srpna 2014 proběhla výstava obrazů Rostislava Knápka – „Barevné
fantazie“ a Josefa Macka – „Malování v čase“.
Táborák
Ve čtvrtek 3. července 2014 uspořádali dobrovolníci – studenti spolu s aktivizátorkou Pavlou
a rehabilitační sestrou Monikou pro naše klienty táborák. Posezení u ohně a opékání párků
probíhalo v příjemném prostředí letní zahrady. Veselou náladu navodili dobrovolníci svým
zpěvem táborových písní a hrou na kytaru. Klienti byli velmi nadšeni a někteří z nich vyuţili
moţnosti posedět a pobavit se aţ do večerních hodin.
Koncert skupiny PAPRSKY
Ve čtvrtek 10. července 2014 se v kapli Domova uskutečnil koncert hudební skupiny
PAPRSKY. Mladí umělci z Oder u nás zahájili 14-ti denní turné po České republice. Pod
vedením Jiřího Jakubíka, který sdruţuje mladé lidi jiţ 18 roků, představili současné
křesťanské písně vlastní tvorby. Koncertu se zúčastnili nejen naši klienti, někteří zaměstnanci
a rodinní příslušníci, ale také klienti Chráněného bydlení Skryje. Všichni přítomní byli
nadšení z vysoce profesionálního provedení a odnášeli si spoustu uměleckých záţitků.
Houslový koncert
V úterý 15. července 2014 se v dopoledních hodinách uskutečnil houslový koncert.
Dobrovolník Tomáš, absolvent konzervatoře, neváhal a spolu s dalšími dobrovolníky a
rodinným příslušníkem jedné klientky uspořádal toto hudební vystoupení v příjemném
prostředí zahrady. Sluníčko krásně svítilo, klienti nejen na invalidních vozících, ale i v lůţku
poslouchali známé melodie a podpořili muzikanty svým zpěvem.
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Koncert
2. srpna 2014 ve 14:00 hodin se konal v jídelně Domova koncert Scholy.
Koncert bývalých ţáků paní Mgr. Sylvie Kodetové
Ve čtvrtek 7. srpna 2014 se uskutečnil jiţ podruhé koncert bývalých ţáků naší klientky Mgr.
Sylvie Kodetové. Účastníci si vyslechli celou řadu písní z oper a muzikálů. Byl zajištěn i
přenos do jednotlivých pokojů pro klienty, kteří se nemohli tohoto nevšedního záţitku
zúčastnit osobně.
Sítotisk
Ve středu 6. srpna 2014 se naši klienti výtvarníci vystřídali po několika skupinkách při
zdobení triček sítotiskem. Pěkně zdobená trička budou prezentována na zářijové Pouti a Dnu
otevřených dveří.
Kuţelky
V pátek 8. srpna 2014 naši klienti soupeřili v kuţelkách. V rámci rehabilitačního cvičení,
které tentokrát probíhalo v zahradě Domova, utvořili čtyři skupiny společně s dobrovolníky.
Všichni přítomní byli tak zaujati hrou, ţe málem zapomněli na oběd.
Pozvánka na novou výstavu
Od 1. září 2014 jste mohli v našem Domově shlédnout akvarely a kresby Dany Jurášové s
názvem „Z blízka i z daleka“.
Mgr. Dana Jurášová (* 1982 Znojmo) je absolventkou studia výtvarné výchovy a historie na
Univerzitě Palackého v Olomouci. Od r. 2012 je členkou výtvarné skupiny
Aquarellmalgruppe Hardegg. Věnuje se především akvarelu a malbě v plenéru. Vystavovala u
nás i v zahraničí. Název výstavy podtrhuje skutečnost, ţe malířku oslovují jak náměty z okolí
jejího bydliště (Znojemsko, Podyjí, Pálava), tak i ze vzdálenějších míst (Jeseníky, Tatry...).
Sama autorka říká, ţe ji technika akvarelu zaujala především svou jemností, křehkostí a
zároveň intenzitou a silou barev. Právě barvy totiţ povaţuje ve své tvorbě za zvláště důleţité.
Téměř v kontrastu k akvarelu jsou kresebné studie, kde uplatňuje odlišné výrazové prostředky
a důraz klade na práci s liniemi. Co mají obě techniky společné, je snaha zachytit svět kolem
nás, přimět diváka zastavit se a vidět krásu i v naprosto všedních okamţicích.
Lamoterapie
V pátek 29. srpna 2014 nás opět navštívila zvířátka z Ústupu. Manţelé Okáčovi přivezli
„lamáka“ Wiracochu zvaný Kočičáka, jeho mámu Koku,
kokršpaněla Bimbo a pyrenejského horského psa Endyho. Byl
příjemný, slunečný letní den a terasa u rybníčku byla plná
natěšených lidiček. Někteří seděli na vozíčcích, někteří na
ţidličkách, jedna paní se přijela podívat i na lůţku. Všichni
zvířatka postupně nadšeně hladili, krmili pochoutkami, někteří si
s námi dokonce dávali i pusu!
Divadelní představení Šípková Růţenka
V úterý 30. září 2014 vystoupili v jídelně Domova klienti ze
Sociální rehabilitace Skryje s divadelním představením pohádky Šípková Růţenka. Všichni
účinkující měli slušivé kostýmy a představení obohatili písněmi. Představení se všem velice
líbilo. Na závěr si všichni přítomní společně zazpívali.
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Grilování
Ve čtvrtek 2. října 2014 jsme vyuţili posledních teplých dnů a v pozdním odpoledni jsme
uspořádali grilování. Zúčastnilo se 22 nadšených klientů, paní ředitelka, aktivizátorka Pavla,
rehabilitační pracovnice Monika, sociální pracovnice Lenka. Všichni přítomní si nejen
pochutnali na dobře ugrilovaném párku přímo paní ředitelkou, ale také si společně zazpívali a
zavzpomínali na písničky a básničky z dětství.
Musica Sádhana
V neděli 5. října 2014 účinkoval v jídelně Domova hudební soubor Musica Sádhama.
Repertoár skupiny Musica Sándhaba se skládá z různých hudebních stylů. Zazněly písně
duchovní, (některé byly zpívány latinsky), křesťanskou hudbu a také písně v cizích jazycích.
Jakmile hudebníci začali hrát všem známé evergreeny z dílny Jaroslava Jeţka – repertoáru
pánů Voskovce a Wericha (Ezop a Brabenec) nebo Suchého a Šlitra, začali se postupně
přidávat ke zpěvu i naši klienti. A národní písničky - české, moravské a slovenské, uţ
nenechaly nikoho chladným. „Vínečko bílé“ vytékalo ven z otevřených dveří jídelny do
krásného podzimního odpoledne.
Později, se hudebníci přesunuli i na pokoje ke klientům, kteří se nemohli akce zúčastnit a
hráli písně na jejich přání. Celá budova zněla hezkými, známými písničkami.

Tanec se psem
Za krásného nedělního odpoledne 12. října 2014 se v našem Domově uskutečnilo odpoledne
v tanečním rytmu. Ale pozor, aby nedošlo k omylu, ţádná tanga nebo valčíky. Se svým
pejskem Aiko, nám předvedla svoje umění slečna Tereza Slováková a na kytaru zahrál a
zazpíval její přítel Martin Novotný.
Terezka a její Aiko nám předvedly několik cvičebních prvků (celou škálu pohybů od chůze u
nohy, po otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování, válení sudů,
skákání přes ruce nebo nohy psovoda) v rytmu písničky “Jede, jede poštovský panáček“.
Terezka si Aika sama trénuje, kaţdý den s ním cvičí a sama si navrhla choreografii svého
vystoupení.
Vystoupení ţáků Mgr. Sylvie Kodetové
V sobotu 18. října 2014 se uskutečnil koncert ţáků naší klientky Mgr. Sylvie Kodetové.
Přítomné posluchače celým koncertem provedla Dr. Kateřina Dvořáková. Program navrhla a
sestavila Marie Burešová, která účinkující doprovodila na klavír. Učinkovali: Ing. Pavla
Chlupová – soprán, Ing. Jan Fojt a Vladimír Richter – tenor, Ing. Karel Zamastil – baryton.
Účastníci si vyslechli celou řadu písní lidových i váţných od W. A Mozarta, F. Schuberta, G.
Verdiho a další. Byl zajištěn i přenos do jednotlivých pokojů pro klienty, kteří se nemohli
tohoto nevšedního záţitku zúčastnit osobně.
Herní odpoledne
V pátek 24. října 2014 se uskutečnilo Herní odpoledne se ţáky 7. třídy ze ZŠ Deblín.
Nejdříve naši klienti společně vzpomínali na hry svého mládí – např. Domino, Ovečky a vlci,
Kamínky, Kuličky, Halma … V další části setkání si klienti s ţáky společně zahráli hry
kvízového typu – Česko, Tišnovsko a karty. Těšíme se na další měsíc, kdy se opět s dětmi
setkáme.
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Výstava fotografií
Od 5. listopadu 2014 do 5. ledna 2015 byla přístupna výstavy fotografií Milana Sítory a
Michala Beneše s názvem „Kříţem kráţem“.
Na této výstavě jste mohli shlédnout sportovní a noční fotografie, témata, kterým se autor
věnuje v současné době nejvíce.
Povídání na téma: „Po Havajských ostrovech“
V pondělí 10. listopadu 2014 nás opět navštívil p. Suza a spolu s ním jsme se měli moţnost
přenést aţ na Havajské ostrovy. Nejdříve nás seznámil s historií ostrova Oahu a hlavním
městem Honolulu. Zmínil se o velmi příjemných klimatických podmínkách. Své poutavé
povídání prokládal promítáním fotografií, takţe jsme mohli vidět velké mnoţství cizokrajných
rostlin, květin a stromů. Jednou ze zajímavostí je například to, ţe se na těchto ostrovech
nevyskytují hadi. Poté jsme zhlédli výstup na horu s názvem „Diamantová hlava“, odkud byl
krásný výhled po celém ostrově. Dále nás potěšil pohled na moře se spoustou ţraloků a
delfínů. Pan Suza zde pobýval pracovně a má pro nás připraveno další pokračování. Příště se
budeme těšit na ostrovy Kauai, Maui a Hawaii.
Společné zpívání s Libuškou
Ve středu 12. listopadu 2014 se naši klienti sešli v jídelně Domova, kde si společně zazpívali
s dobrovolnicí paní Libuškou Černou. Paní Libuška hraje na klavír a umí splnit kaţdé přání.
Jídelna se rozezněla především lidovými ale i časovými písněmi. Na závěr zahrála na přání i
písně z filmů pro pamětníky.
Kutilské dopoledne
Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 za našimi klienty přijeli ţáci 7. třídy ZŠ Deblín spolu
s vyučujícími. Přivezli si jiţ přichystané polotovary výrobků /hudebních nástrojů/ a společně
s přítomnými klienty je dodělávali. Zvláště přítomní muţi si přišli na své. S velkým nadšením
pilovali, zatloukali hřebíky, lepili, nasypávali rýţi a fazole do papírových ruliček. Výsledkem
byla dešťová hůl a bicí nástroje ze dřeva a plechovek. Po ukončení práce se všichni společně
sesedli kolem klavíru a za doprovodu paní učitelky si zazpívali a zahráli.
Výtvarný den
Ve středu 26. listopadu 2014 se klienti - výtvarníci sešli ve společenské místnosti a společně
s aktivizátorkou Pavlou vyráběli netradiční formou vánoční zvonečky. K jejich výrobě pouţili
polystyrénové zvonky, špendlíky, igelitový sáček, bavlnky, špendlíky a vodní sklo. Zaţili
společné chvíle, kdy se pobavili, zazpívali si, pocvičili si ruce a dali „ţivot zvonečkům štěstí“.
Těmito výrobky obdarují své známé a příbuzné.

Návštěva sv. Mikuláše
Opět se sešel rok s rokem a ve čtvrtek 4. prosince 2014 zavítal do
našeho Domova sv. Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Jako
vţdy nepřišel s prázdnou. Všechny klienty obdaroval balíčkem i
dobrou náladou.
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Vystoupení pěveckého sboru Sasanky
Ve čtvrtek 11. prosince 2014 uspořádali ţáci 7. třídy ZŠ a MŠ Deblín v rámci projektu
Labyrint vzpomínek vystoupení pěveckého sboru Sasanky. Na závěr programu si s našimi
klienty společně zazpívali za doprovodu hudebních nástrojů, které si vyrobili při minulém
setkání na Kutilském odpoledni.
Pečení vánočního cukroví
K Vánocům jistě patří dobré a voňavé cukroví. Ani letos naši klienti během adventní doby
nezaháleli. Spolu s aktivizátorkou Pavlou a dobrovolníky upekli několik druhů cukroví, které
nádherně provonělo celý Domov.
Vánoční nadílka
Vánoční nadílka se letos uskutečnila v úterý 23. 12. 2014. Sponzorem této akce byl opět
Obecní úřad Ţernůvka. V dopoledních hodinách navštívila starostka obce paní Věra Ressová
naše klienty společně s paní ředitelkou PhDr. Janou Hutařovou na jednotlivých pokojích.
Spolu s vánočním přáním jim předaly kosmetický balíček.

Betlémské světlo
V sobotu 20. prosince 2014 nás v dopoledních hodinách navštívili skauti z Tišnova. Za zpěvu
koled přinesli našim klietům Betlémské světlo.
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 16:00 hodin se klienti i personál
shromáţdili ve vyzdobené jídelně k zahájení slavnostní večeře, kterou mají v organizaci naše
řádové sestry. Nejdříve P. Karel Doleţel 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.
Lomnický Sbor Disharmonických amatérů
Ve čtvrtek 25. prosince 2014 na Boţí hod vánoční doprovodil slavnou mši svatou Lomnický
Sbor Disharmonických amatérů.
Hudební vystoupení ţáků paní Mgr. Sylvie Kodetové
V sobotu 27. prosince 2014 se ve 14 hodin uskutečnil koncert ţáků naší klientky, bývalé
sólistky Národního divadla v Praze a v Brně, Mgr. Sylvie Kodetové. Slovem přítomné
provedla PhDr. Kateřina Dvořáková, na klavír doprovázela Marie Burešová. V podání Ing.
Pavly Chalupové, Ing. Karla Zamastila, Mgr. Pavla Komínka, MVDr. Petry Vocelkové a Ing.
Jana Fojta zazněly vánoční písně od W. A. Mozarta, A Dvořáka, F. Schuberta a dalších
skladatelů. Na závěr účinkující zazpívali koledy. Děkujeme za vysoce umělecký záţitek, který
svým podáním umocnil sváteční vánoční atmosféru.
Tišnovská schola
V neděli 28. prosince 2014 doprovodila svým zpěvem mši svatou v 10:00 hodin Tišnovská
schola.
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Musica Sádhana Brno
Ve středu 31. prosince 2014 se uskutečnil koncert skupiny Musica Sádhana Brno. Vánoční
náladu našim klientům prodlouţili zpěvem vánočních písní a koled. Na závěr si všichni
společně zazpívali.
Silvestrovské posezení
Poslední den roku, Silvestr. Většinou je to pracovní den jako kaţdý jiný, ale odpoledne
nastává jakási gurmánská horečka a většina lidí se dává do horečnatého vyrábění všelijakých
laskomin, chystají pyrotechniku, aby se rozloučili s odcházejícím rokem. Stejně tak tomu bylo
i v Domově Sv. Alţběty. Aţ na tu pyrotechniku, tady se Silvestr bez ní obešel. Odpoledne 31.
12. 2014 bylo ve znamení příprav pomazánek, zdobení chlebíčků a jednohubek. Některé
klientky krásně nazdobily mísy a talíře těmito výrobky. A tak, kdyţ ve městech začaly uţ
v odpoledních hodinách nelítostně řádit dělbuchy a
světlice, na Ţernůvce se klienti rozloučili se starým rokem
s vlastnoručně vyrobenými dobrotami a se sklenkou
šampusu v ruce. Zazpívala se známá píseň Ţivijó,
poklábosilo se, zavzpomínalo na minulý rok. Vlastně to
bylo poprvé po více letech, co se toto setkání na konci roku
uskutečnilo. Věříme, ţe se uchytí a bude se konat i příští
rok.

2.5.

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.
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počet

Za rok 2014
Přijato celkem

6

z toho ţeny

4

muţi

2

Pobyt ukončilo
Z toho odešlo do domácí péče

6
1

zemřelo

5

přemístěno do jiného soc. zařízení

0

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 2014 31,60. Domov
zaměstnával ředitelku, účetní, sociální pracovnici, provozní referentku, vrchní sestru,
aktivizátorku, 18,2 pracovníků v přímé obsluţné péči, jednoho údrţbáře, tři kuchařky, dvě
uklízečky, 1,4 pradleny.
Během roku se na poskytování sluţeb podílelo 53
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 2.471 hodin.

Domov je také otevřen studentům ať vysokoškolským či středoškolským, kteří zde mohou
působit v rámci konání své zdravotní nebo sociální praxe.
Zdravotnice a pracovnice přímé obsluţné péče absolvovaly během roku kurz Bazální
stimulace.
Během roku v Domově proběhla povinná školení bezpečnosti práce a poţární ochrany, 2x
supervize.
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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. 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 2014 byla část darů, určených na provoz Domova ve výši 218.000,- Kč převedena na
účet 325 – Ostatní závazky.
Ţádné jiné finanční závazky Domov nemá. Vykázané závazky jsou krátkodobého charakteru,
vyrovnané v lednu 2015.
Statutární orgán Domova (ředitel) ani orgány dle Statutu (dozorčí a správní rada) nepobírají
ţádné odměny a funkční poţitky.
Veškeré finanční zdroje jsou rozlišovány pod názvem projekty. Tomuto členění odpovídá
účtování veškerých nákladových poloţek.
Výsledek hospodaření z r. 2013 (zisk ve výši 20.554,83KČ) byl zaúčtován na účet 911000 Fondy.
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Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů
zdroj příjmů – projekty

částka ( tis. Kč)

MPSV

3915

Jihomoravský kraj

511

Město Tišnov

60

Příjmy od klientů

9 590

Platby od ZP

1 293

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

1239

celkem:

16 608

Přehled neinvestičních nákladů
částka (tis. Kč)

Druh nákladu

Osobní náklady (mzdy, zákonné pojištění..)

10 798

Materiálové náklady (potraviny, vybavení…)

2 270

Nemateriálové náklady (energie, sluţby…)

3538
celkem:

16 606

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

611

120

10

722

FKSP

27

78

77

29

fond

Stav a pohyb majetku
druh majetku

počáteční stav
( tis. Kč)

přírůstek
( tis. Kč)

úbytek
( tis. Kč)

konečný
stav
( tis. Kč)

Samostatné movité
věci

2 726

236

0

2 962

Drobný dlouhodobý
majetek

577

0

0

577

Majetek v operativní
evidenci

7 945

346

99

8192

Celkem:

11248

582

99

11 732
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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 v celkové částce 557.900,-Kč:







































HELAN, spol. s r.o. , Štěpánovice
Ing. Ilja Krejčí, ZOKO, spol. s r.o., Lomnička
Tyco Electronics Czech, s.r.o. Kuřim
Ing. Alexander Harvan, Lomnice
RNDr. Vladimír Zavadil, Brno
Hartmann - Rico, Veverská Bítýšjka
Ladislava Smejkalová
Radek Otruba
Zdenka Vorlová
Radka Bálková
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Obec Všechovice
Obec Tvaroţná
Erding. a.s.
P. Mgr. Stanislav Pacner, Th.D., Rousínov
bika – velkoobchod s papírem, spol. s.r.o., Tišnov
Město Kuřim
Město Adamov
Obec Laţánky
MUDr. Jana Straková, Tišnov
eXpivoWar s.r.o., Brno
Obec Kuřimské Jestřabí
Obec Borač
MUDr. Jitka Gregušová, Dolní Loučky
ROSOMAC s.r.o., Lomnička
Mgr. Irena Kepáková, Brno
Peadr. Lea Pavlišová, Lomnice
Marie Pilátová, Brumov
Mgr. Bc. Martina Koubová, Jedovnice
MUDr. Bronislav Karasová, Brno
Ing. Hana Nohelová, Lelekovice
Tomáš Večeřa, Tišnov
František Hájek
MUDr. Milada Kudláčková, Střelice u Brna
AGROAD s.r.o., Kuřim
MVDr. Viktor Dvořák, Braníškov
Ludmila Nebeská, Brno
Aneţka Čápková, Ivančice
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Němec Jiří stavitel s.r.o., Brno
Yvona Lacinová, Tišnov
Milan Kopřiva, Elektro – potřeby s.r.o., Tišnov
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov
Ivana Jebáčková, Holasice
P. Mgr. Jan Pacner, Brno
Prof. Ing. Miloslav Filka, CSc., Brno
Pavel Fráňa, Brno
MUDr. Tomáš Kepák, Brno
Mgr. et Mgr. Magdalena Michlíčková, Praha
Milan Bauer, TPL s.r.o., Brno
Ing. Karel Zamastil, Vysoké Mýto
MUDr. Milana Grublová, Brno
Nadační fond MAGNIFICAT, Čebín
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov
Ing. Miroslav Šmíd, Tišnov
Pavel Jakeš, Malhostovice
František Knotek, Praha
Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Praha
MUDr. Ludmila Berková, Kuřim
František Večeřa, Rybárna, Hradčany
Tomáš Pavelka, Řepka
Dianthus, Tišnov
Tomáš Knotek a spol.
Účastníci Benefičního koncertu
Antonín Malena, Výčapy
Obec Nelepeč-Ţernůvka
Jana Počuchová, Skalička




Neznámí dárci
Dárci, kteří nechtějí být jmenováni

2014

Srdečné díky!
Díky i za nezištnost všem dobrovolníkům!
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6. Přílohy
Název

listů

Rozvaha k 31.12.2014

2

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

2

25

