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léto je za námi a my se opet setkáváme na stránkách podzimního 

Ctyrlístku. V tomto císle Vás chci informovat o plánovaných 

zmenách v našem Domove. 

Stojíme na zacátku realizace velkého projektu, jehož cílem je zrízení 

služby domova pro seniory v prostorách Domova na rozcestí.  Tento 

projekt realizuje náš zrizovatel Pardubický kraj ve spolupráci s 

mestem Svitavy.  Jedná se o zrízení nové služby pro 40 senioru v 

približném casovém horizontu let 2009 - 2011. Domov na rozcestí 

bude tedy poskytovat celkem tri služby, a to službu domov pro osoby 

se zdravotním  postižením,   službu chránené bydlení a službu 

domov pro seniory.Znamená to pomerne velké zmeny, které se 

dotknou (více ci méne) každého klienta i pracovníka Domova. 

Z praktického hlediska predpokládá realizace tohoto projektu 

rozsáhlé stavební úpravy cásti hlavní budovy,  dnešní 1. a  2.  odd. V 

této cásti Domova budou vybudovány dvoulužkové pokoje s  

príslušenstvím  a  dalším zázemím pro seniory.  S tím samozrejme 

souvisí zmeny v ubytování klientu, kterí tuto cást Domova dosud 

obývají.  Zbývající prostory Domova , tj. 3. odd., odd. „za kaplí“ a odd. 

„nad prádelnou“ zustanou beze zmeny pro potreby soucasných 

klientu. Celková kapacita techto prostor bude 46 klientu. 

Je samozrejmé, že našim hlavním cílem je zajistit kvalitní náhradní 

ubytování a poskytování odborné péce klientum, kterých se projekt 

prímo dotýká. Velmi detailne celou situaci analyzujeme,  s 

prihlédnutím ke všem aspektum.  Predevším intenzivne 

diskutujeme s klienty. Dobrou informovanost klientu považujeme za 

velmi významnou. Jsme si vedomi toho, že mnohé klientky žijí v 

Domove dlouhou dobu, nekteré témer celý život. 

V?þen? rodiče a p??telé
 

Domova na rozcest? Svitavy,



Taková zásadní změna, která je čeká, může pro mnohé znamenat  

velmi frustrující stav.  Proto o celé situaci hovoříme,  všichni  

pracovníci jsou klientům maximálně k dispozici. Přesto, že samotný 

projekt je teprve ve stadiu příprav, plánování a vzniká stavební 

studie, pro nás již začalo období postupného uvolňování dotčených 

prostor. Provedli jsme několik změn v ubytování vybraných klientů 

tak, že jsme naplnili volnou kapacitu odd., kterých se projekt 

nedotkne.  

Další významnou  skutečností je rozšíření chráněného bydlení. Jak 

víte, naše chráněné bydlení se nachází ve Svitavách na ul. Nádražní  

vila pro 13 klientů, a na ul. M. Majerové, kde máme již 4 byty pro 16 

klientů. Díky 4. bytu přešly do této služby další klientky z Domova. 

Kromě toho se podařilo získat k pronájmu další byt ve Svitavách na 

ul. Dimitrovova, kde může bydlet 6 klientek. Všechny tyto aktivity 

vnímáme jako velmi pozitivní kroky pro integraci klientů do majoritní 

společnosti a v souvislosti s tím se nám daří postupně uvolňovat  

prostory Domova pro potřeby seniorů. Jistě je zde na místě 

poděkovat těm svitavským občanům, majitelům bytů, kteří nám 

svoje nemovitosti pronajali.  S rozšiřováním služby chráněné bydlení 

dochází paralelně i k různým organizačním a personálním změnám. 

Tím, co jsem uvedla, samozřejmě nekončíme. Probíhají jednání se 

zřizovatelem a s městem Svitavy o možnosti pronájmu nemovitosti 

města na ul. Mánesova, hledáme další možnosti. 

Jednou z nich je nabídka Vám, rodinám klientů. Pokud máte zájem o 

umístění svého rodinného příslušníka do jiného zařízení, např. 

vzhledem k lokalitě zařízení, dojíždění apod.,  je  možné tento Váš 

požadavek akceptovat. Prosím, kontaktujete mne, budeme jednat. 

Závěrem Vás chci ujistit, že všechny plánované změny budou 

prováděny tak, aby nebyly poškozeny zájmy našich klientů a nedošlo 

ke snížení kvality poskytované péče. Budu velmi ráda za Vaše 

připomínky a návrhy. 

            Srdečně vás zdravím a přeji vše dobré

            Jaroslava Filipová, ředitelka



Informace II. oddělení

Rekreační pobyt na Vysokém poli
        od 14.9. do 18. 9. 2009

Ve dnech od14. do 18.9.2009 se celé II. oddělení, tj. personál a 
klientky (mimo klientky paní Zavadilové) a dva klienti z chráněného 
bydlení  p. Röderová a p. Morávek v doprovodu p. Hochmannové 
zúčastnilo rekreačního pobytu na Vysokém poli nedaleko Svitav. 

Odjížděli jsme v pondělí 14.9.2009 krátce po snídani. Na místo jsme 
dojeli v dobré náladě, kde nás přivítal tamní personál. Ubytování nás 
čekalo v osmi pěkně vybavených chatách. I počasí nám bylo 
nakloněno a tak vše nasvědčovalo tomu, že můžeme příjemně prožít 
pět následujících dnů. Po ubytování se většina klientek a personál šli 
seznámit s okolím rekreačního střediska. 

Stravování bylo zajištěno třikrát denně, počínaje snídaní, pak 
následoval oběd a večeře. Jak už to bývá, něco chutnalo více, něco 
méně. Program pobytu se skládal především z vycházek s ohledem k 
věku a zdravotnímu stavu klientek. Některé klientky a pan Morávek 
si i zasportovali. Hráli házenou na koš a fotbal. Nechyběl ani sběr hub 
a tak jsme si zpestřili jídelníček dobrou smaženicí. 

Jako určité mínus tohoto pobytu vidím poměrně náročné 
přesazování klientů na stravování, které bylo v budově hotelového

           
           Vladimír Michl, 

PSP II. oddělení                         .

typu. Celý týden nám 
rychle ubehl a všichni jsme 
se vraceli domu s pocitem 
príjemne prožitých peti 
dnu.



ovol ná p ná poh d .

D e l  o y.



Informace III. oddělení

 ve Vendol?. K vid?n? byly staré psac? 
stroje, lyþe, n?bytek a r?zné ?emeslné 
n?stroje, velice zaj?mavé byly dobové 
k r o j e  u  n i chþ j sme  s e  t aké  
vyfotografovali. Jako c?l naðeho dalð?ho 
v?letu byla zvolena Litomyðl. Navðt?vili 
jsme Kl?ðtern? zahrady a okol? z?mku.V 
tomto kr?sném prost?ed? i d?ky 
slunečnému počas? jsme uv?tali 
odpočinek s poslechem hudby.

Léto je za n?mi a my bychom v?s r?di informovali, 

co jsme v uplynulém obdob? proþili. B?hem letn?ch m?s?c? n?m 

v?tðinou p??lo kr?sné počas?, které jsme se snaþili str?vit r?zn?mi 

v?lety.

Začali jsme v?letem na Vysoké Pole, kde jsme se proðli kr?snou 
p??rodou. P??jemn? str?vené odpoledne, jsme ukončili posezen?m u 
k?vy a zmrzliny. D?le jsme navðt?vili Muzeum venkovsk?ch ?emesel

Westernové m?stečko v Boskovic?ch jsme navðt?vili v polovin? srpna, 
kde na n?s d?chlo pravé kouzlo divokého z?padu. Vid?li jsme kr?sné 
indi?nské kon?, kovboje a jejich v?kony.

Na z?v?r pr?zdnin jsme se z?častnili Mezi?stavn?ch her v Moravské 
T?ebové.  Za DNR Svitavy sout?þily Svobodov? Hana, Jan?kov? 
Marie a Kub?nkov? Marie. Sout?þilo se ve čty?ech discipl?n?ch, hod 
kokosov?m o?echem na c?l, hled?n? ponoþek v n?ði sena, chyt?n? 
rybiček, pétanque. Do vðech discipl?n byly sout?þ?c?  velmi zap?leny a 
d?ky velké podpo?e vðech ostatn?ch to zvl?dly ?þasn?. S um?st?n?m 
jsme byli velmi spokojeni. K dobré pohod? p?isp?la þiv? hudba a 
občerstven?.

Mezi naðe dalð? aktivity, které nesm?me opomenout pat?? n?vðt?vy 
cukr?rny, n?kupy ve m?st?, vych?zky k rybn?ku, mðe v B?lém 
kostele. Navðt?vujeme také akce po??dané m?stem-nap?. odpoledne 
s dechovkou, Svitavské slavnosti a dalð?. Pod?vat jsme se byli také na 
p?edstaven? Cirkusu Humberto. St?le pokračuj? pravidelné n?vðt?vy 
v občanském sdruþen? Bonanza, kde provozuj? pedagogicko-
psychologickou terapii-j?zda na koni.

Jana Troj?kov?
vedouc?  III.odd?len?

Jana Trojáková a Vlaďka Blažková 
za III. oddělení



nesm?me opomenout, pat?? n?vðt?vy cukr?rny, n?kupy ve m?st?, 
vych?zky k rybn?ku, mðe v B?lém kostele. Navðt?vujeme také akce 
po??dané m?stem-nap?. odpoledne s dechovkou, Svitavské slavnosti 
a dalð?. Pod?vat jsme se byli také na p?edstaven? Cirkusu Humberto. 
St?le pokračuj? pravidelné n?vðt?vy v občanském sdruþen? Bonanza, 
kde provozuj? pedagogicko-psychologickou terapii-j?zda na koni.

           Jana Troj?kov?, vedouc?  III.odd?len?

Na záver prázdnin jsme se 
zúcastnili Meziústavních her v 
Moravské Trebové.  Za DNR Svitavy 
soutež i ly  Svobodová Hana,  
Janáková Marie a Kubánková 
Marie. Soutežilo se ve ctyrech 
disciplínách, hod kokosovým 
orechem na cíl, hledání ponožek v 
nuši sena, chytání rybicek, 
pétanque. Do všech disciplín byly 
soutežící klientky velmi zapáleny a 
díky velké podpore všech ostatních 
to zvládly úžasne. S umístením 
jsme byli velmi spokojeni. K dobré 
pohode prispela živá hudba a 
obcerstvení.

Mezi naše další aktivity, které 

W e s t e r n o v é  
m e s t e c k o  v  
Boskovicích jsme 
navštívili v polovine 
srpna, kde na nás 
dýchlo pravé kouzlo 
divokého západu.
 
Videli jsme krásné 
indiánské kone, 
kovboje a jejich 
výkony.



Chráněné bydlení a Chráněné byty

   Klienti se stali herci

Ve dnech 4. až 6.6.2009 se klienti chráneného bydlení stali alespon 
na pár chvil slavnými herci a hereckami na Mezinárodním filmovém 
festivalu ne(hercu) s mentálním a kombinovaným postižením v 
Praze. Poradatelem a organizátorem festivalu je HENDAVER, o.s.  
Mental power prague film porádal již tretí rocník festivalu, kterého se

Festival se konal v divadle Palace na Václavském námestí. Festivalu 
jsme se zúcastnili s filmem „Já chci jen lenošit“, který je vlastne 
prurezem ruznými casovými pásmy v doprovodu kouzelníka ve 
skvelém provedení klientky Lídy Novákové. Ve filmu vystupují další 
pohádkové postavicky, které ztvárnili naši klienti a klientky Libena 
Ríhová, Zuzana Dubovcová, Heda Röderová, Ivan Pongrác, Alena 
Hrdá, Vladka Semeráková, Marcel Janovský, Anna Šulcová, Pavel 
Morávek, Jirina Bednárová. Ve filmu hraje hlavní roli studenta klient 
Jarda Šlíma. 

Klienti byli ubytovaní v nedalekém hotelu a ve volném case si prošli i 
malebná zákoutí staré Prahy. Dokonce se nekterí svezli po Praze v 
automobilovém veteránu. Zúcastnili se i doprovodného programu, 
který pro (ne)herce pripravili poradatelé festivalu jako koncertu 
skupiny Nightwork a Deda Mládek Illegal Band, promítání všech 
soutežních snímku, promenáde po cerveném koberci a 
autogramiády. V neposlední rade se setkali s radou známých 
osobností napr. s panem Horáckem, Tatianou Vilhelmovou a 
Tomášem Hanákem. 

spolu s nađimi klienty z?častnilo 
dalđ?ch 16 ? častn?k?  i ze 
zahranič?. Partnerem festivalu je 
N?rodn? rada osob se zdravotn?m 
postiþen?m v ČR a z?ðtitu p?evzal 
prim?tor hlavn?ho m?sta Prahy 



ra če  vna ev no émmo  koD bz eit rcn i e .il ..K

ra če  vna ev no émmo  koD bz eit rcn i e .il ..K

Na uoši v ohe mr leci hlise V  sl ua ovn nto ia Tau

ra če  vna ev no émmo  koD bz eit rcn i e .il ..K



Na natácení tohoto filmu se klienti dukladne pripravovali  již od 
zacátku tohoto roku. Ucili se zpameti texty, vymýšleli kostýmy a 
donekonecna opakovali dialogy. Chtela bych touto cestou velmi 
podekovat hlavne slecne Jane Hrubé a naší dobrovolnici paní Táne 
Gálikové, které mely obrovskou trpelivost a velkou chut do práce s 
našimi klienty. Paní Gáliková docházela jako dobrovolník nejméne 
trikrát týdne k nám na vilu, nakupovala, šila, vyrábela loutky, 
vymýšlela dialogy spolecne s klienty a v neposlední rade opakovala 
jednotlivé scénky. Slecna Hrubá zajištovala hudební podbarvení 
filmu vcetne zkoušek, zajistila natocení, vypálení a distribuci filmu 
na filmový festival. Také bych chtela podekovat panu Bronislavu 
Gálikovi, který byl v Praze našim dvorním fotografem a veškerou 
fotodokumentaci nám zhotovil zdarma. 

Práve díky všem temto zamestnancum, prátelum a známým se tento 
festival stal pro naše klienty nezapomenutelným zážitkem. Ukázal 
jim, že i oni mají ve spolecnosti svoje pevné místo a že jsou ve své 
umelecké tvorbe zdravým lidem zcela vyrovnaní.

Film Já chci jen lenošit si mužete prohlédnou na webových 
s t r á n k á c h :  h t t p : / / w w w . m e n t a l p o w e r . c z / f i l m y /                                                        

 

.

Mgr. Irena Valtová



Informace sociálních pracovnic

V dnešním vydání Ctyrlístku 
bychom Vás chteli informovat o zmenách, které prinesla Novela 
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela, která je 
platná od 1.8.2009 mení predevším toto:

- výši príspevku na péci ve IV. stupni závislosti se zvýšila z 
dosavadních 11.000,- Kc na 12.000,- Kc. Zmena týkající se výplaty 
príspevku na péci v I. stupni závislosti (výplata 1000,- Kc poukázkou 
nebo formou elektronického platebního prostredku) se klientu 
Domova na rozcestí netýká.

- zmena zpusobu úhrady za poskytování sociálních služeb v 
chráneném bydlení tak, že se na klienty této služby již nebude 
vztahovat zarucený minimální zustatek príjmu a úhrada za 
poskytovanou péci nebude cinit výši príspevku na péci.

Vzhledem k tomuto byly ve spolupráci s auditorem a zrizovatelem 
prepocítány náklady za bydlení a stravu na chráneném bydlení a byly 
takto upraveny:
   
Výše úhrad za poskytnutí ubytování..........................................

- provozní náklady související s poskytnutím ubytování, a to úklid, 
praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení

Chránené bydlení  vila  více-lužkový pokoj            110,- Kc denne
Chránené bydlení  vila  jedno-lužkový pokoj          120,- Kc denne

Chránené bydlení  byty  více-lužkový pokoj             90,- Kc denne
Chránené bydlení  byty  jedno-lužkový pokoj        100,- Kc denne

Výše úhrad za poskytnutí stravy  zustává beze zmeny 140,- Kc 
denne



- ?hrada za poskytovanou péči nebude činit v?đi p??sp?vku na 
péči. ?hrada za péči se stanov? podle skutečn? spot?ebovaného 
času nezbytného k zajiđt?n? t?chto ?kon?:

V?ðe ?hrady za ?kony..............................................................

     B?þn? ?klid a ?dr þba dom?cnosti                         100,- Kč/hod
?drţba dom?c?ch spot?ebič?                                100,- Kč/hod
Hospoda?en? s pen?zi včetn? pomoci s n?kupy a b?þn?mi 
poch?zkami                                                          100,- Kč/hod

           Soci?ln? pracovnice

Tvorba našich klientů




