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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE DOMOVA

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu o činnosti Domova pro seniory v Blatné
za rok 2011.
Rád bych využil této příležitosti a veřejně poděkoval všem zaměstnancům Domova
pro seniory v Blatné za dobře odvedenou práci pro spokojený život našich uživatelů. Děkuji
také dobrovolníkům, kteří se velmi pěkně věnují uživatelům, zpestřují jim život různými
aktivitami, což má blahodárný vliv na jejich duševní i fyzickou kondici.
Zpráva obsahuje informace o vlastní činnosti domova, hospodaření příspěvkové
organizace, významný prostor je věnován sociální a zdravotní péči o uživatele, která je
pilířem naší služby.
Předložená výroční zpráva umožňuje ucelený obraz o hlavní činnosti domova.

Václav Kroupa
ředitel
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ŽADATELÉ
Za rok 2011 bylo podáno 55 žádostí; k 31. 12. 2011 činí počet neuspokojených žadatelů 188.
Z grafu vyplývá, že mnoho žadatelů podává žádost až v době hospitalizace ve zdravotnickém
zařízení nebo jejich sociální situace a zdravotní stav nedovoluje navrácení či setrvání v
domácím prostředí.
Stupeň závislosti, trvalý pobyt žadatelů, a počet žádostí za jednotlivé roky znázorňuje níže
uvedené grafy – Graf 1, Graf 2 a Graf 3.

GRAF 1 – STUPEŇ ZÁVISLOSTI ŽADATELŮ (absolutní četnost)

GRAF 2 – TRVALÝ POBYT ŽADATELŮ (absolutní četnost)
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GRAF 3 – POČET AKTUÁLNÍCH ŽÁDOSTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ROKY
(absolutní četnost)
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UŽIVATELÉ
V roce 2011 bylo přijato do naší služby 20 nových uživatelů, pobyt ukončilo taktéž
20 uživatelů. Ve srovnání s rokem předcházejícím se jedná o mírnější pokles.
K 31. 12. 2011 činil počet uživatelů 88 – 35 mužů a 53 žen (Graf 4).

GRAF 4 – POHLAVÍ UŽIVATELŮ (absolutní četnost)

Průměrný věk klientů je 82,1 roku. Věková struktura uživatelů je následující – Graf 5.

GRAF 5 – VĚKOVÁ STRUKTURA UŽIVATELŮ (absolutní četnost)
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GRAF 6 – STUPEŇ ZÁVISLOSTI UŽIVATELŮ (absolutní četnost)

SOUHRNNÝ PŘEHLED O NÁMI POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
Tabulka 1 nabízí celkový souhrn informací o naší sociální službě.

TABULKA 1 – SOUHRN INFORMACÍ O SLUŽBĚ (absolutní četnost)
Pobytová služba sociální péče (stav k 31. 12. 2011)

Celkem

Celková kapacita (lůžka)

89

Průměrná obložnost lůžek

99,32 %

Průměrný věk uživatelů

83,4

Počet neuspokojených žadatelů za rok 2011

53

Žadatelé, kteří byli umístěni

20

Ukončení služby – úmrtí

19

Ukončení služby – odchod do jiného zařízení

1

UŽIVATELÉ

POČET

trvale upoutaní na lůžko

9

mobilní za pomoci druhé osoby či technických pomůcek

58

jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování

46
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Domov se stará také o příjemné a smysluplné využití volného času seniorů.
Pravidelně každý měsíc se v rámci aktivizační činnosti konají tyto programy: Beseda
o stravování, Videokavárna, Kvíz a Bingo, Růžencové modlitby, společná oslava narozenin,
posezení na jednotlivých podlažích.
Všechny výše zmiňované činnosti jsou pro nás příležitostí pro chvilkové zastavení a společné
popovídání o radostech i strastech našich uživatelů.
Denně je také otevřená rukodělná dílna a během týdne probíhají opakující se aktivity – Malá
dílna, Keramika, Výtvarné techniky, paměťová a tělesná cvičení.
S našimi uživateli se také účastníme různých akcí konaných v jiných zařízeních či v rámci
města Blatná.
Přehled kulturních a zájmových činností za uplynulý rok je uveden v příloze 1 této zprávy.

KIWANIS PANENKY
V roce 2011 jsme se zapojili do projektu KIWANIS panenky. Oslovily nás členky Kiwanis
klubu Příbram, zda bychom se nechtěli k této aktivitě připojit. Prioritou tohoto projektu je
pomoci nemocným a osamělým dětem.
KIWANIS panenka je jednobarevná, látková panenka, plněná umělou stříží, která není pro
děti jen kamarádem, ale i pomocníkem při kontaktu a komunikaci se zdravotnickým
personálem.
Dítě přicházející do nemocnice má strach z cizího prostředí a panenka se stává prostředníkem,
který napomůže překonat strach, na panence se mohou demonstrovat vyšetření, která malého
pacienta čekají, a naopak dětský pacient může ukázat, co panenku bolí, stejně tak jako jeho.
Děti si mohou panenku vymalovat, pojmenovat a panenka se stává průvodcem dítěte po celou
dobu hospitalizace.
Práce na šití panenek je pro naše seniory velice přínosná a velice rádi přivítali možnost takto
pomáhat nemocným dětem. Panenky našich uživatelů putují na dětské oddělení nemocnice
Příbram.

BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA
Vzhledem k individuálnímu přístupu a individuálnímu plánování s uživatelem služby jsme
vyhověli požadavkům uživatelů a žadatelů, které nejvíce v domově postrádají možnost
pracovat na zahrádce. Na jaře jsme vysadili v atriu domova bylinky, které můžeme využívat
při přípravě pokrmů, čajů a aromaterapii.
Po nasušení jsou také zdrojem zábavy a cvičení paměti - uživatelé v rámci skupinové
či individuální práce hádají názvy bylinek podle jejich vůně.
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BESEDY S UŽIVATELI
Již druhým rokem každý měsíc pravidelně pořádáme besedy s uživateli, nejen o stravování.
Tyto besedy jsou velmi oblíbené. Uživatelé se zde dovědí novinky týkající se chodu domova.
Mají možnost ovlivnit skladbu jídelníčku, navrhovat změny, mohou se také na cokoliv zeptat
vedoucích pracovníků – stravování, zdravotně ošetřovatelského a sociálního úseku.
Na tyto besedy jsou zváni také zástupci města Blatná a další hosté.
Další pravidelnou aktivitou, velmi oblíbenou, jsou do jídelníčku zařazena narozeninová menu.
Uživatel, který má v daném měsíci narozeniny, si může přát ve svůj narozeninový den
oblíbený pokrm.

VÝTVARNÁ DÍLNA S PANÍ MARGIT
Velmi úspěšně pokračuje spolupráce s dobrovolnicí, paní Margit Prchalovou. S našimi
uživateli se jednou týdně věnují rozmanitým výtvarným technikám. Aktivizační činnost
„Výtvarné techniky“ se stali velmi oblíbenou činností našich uživatelů.
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NOVINKY NA ÚSEKU SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM
GRANT GE MONEY BANK
V rámci „Programu regionální pomoci – program podpory potřebným“ GE Money Bank jsme
požádali o finanční dar na realizaci sportoviště pro naše uživatele. V projektu sportoviště jsme
navrhli stavbu ruského kuželníku, hřiště na petanque a houpací lavice.
V grantovém řízení jsme byli úspěšní a obdrželi jsme finanční částku ve výši 48 675,- Kč.
Herní prvky přispějí ke zlepšení hybnosti, fyzické kondice, relaxaci a k posílení
vestibulárního vnímání. Využívány budou v rámci aktivizačních činností našimi uživateli,
jejich rodinnými příslušníky, zaměstnanci a návštěvníky domova.

REORGANIZACE ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÉHO ÚSEKU
V průběhu roku došlo také k reorganizaci zdravotně ošetřovatelského úseku. Organizační
struktura pracovníků v přímé péči se rozčlenila na menší pracovní celky a byla vytvořena
pracovní pozice koordinátor pracovníků v přímé péči. S ohledem na vytvoření sesterny
na III. podlaží v roce 2012, započaly přípravné práce – příprava signalizace, změna působiště
sociálních pracovnic.

MÍSTNOST PRO ZESNULÉ
Stávající prostředí pro rozloučení se svými blízkými jsme považovali za nevyhovující, proto
jsme tento prostor rekonstruovali. Položila se nová podlaha, nově se vymalovalo a ušily
se nové textilie. Místnost je uzpůsobena tak, aby bylo zajištěno důstojné rozloučení
se zesnulým.

REKONSTRUKCE POKOJŮ NA II. PODLAŽÍ
Začátkem loňského roku byl z části naplněn hlavní cíl naší služby, a to, aby každý uživatel
měl zajištěno soukromí na každém pokoji domova.
Do února loňského se v našem domově nacházelo šest dvoulůžkových pokojů na II. podlaží,
oddělení A, jejichž součástí bylo bezbariérové WC a umyvadlo, oddělené pouze látkovým
závěsem. Tyto pokoje byly rekonstruovány sádrokartonovými příčkami s posuvnými
pouzdrovými dveřmi a vznikl tak hygienický WC kout, který poskytuje uživatelům větší
diskrétnost a soukromí.
V dalších letech bychom rádi přestavěli i jednolůžkové pokoje na stejném podlaží, které mají
společnou předsíňku. Předsíň není oddělena příčkou, soukromí uživatelů je provizorně
zajišťováno látkovými paravány a závěsy mezi zárubněmi (u uživatelů, kteří si je přáli). Tyto
pokoje považujeme za nevhodně řešené a v příštích letech bychom rádi ve spolupráci
se zřizovatelem uskutečnili jejich přestavbu a úpravu.

10

INSPEKCE 2011
Dne 23. – 24. 11. 2011 proběhla v našem domově následná inspekce odstraněných nedostatků
sociálních služeb zjištěných ve dnech 01. – 03. 06. 2009, které byly uvedeny v „Inspekční
zprávě o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb“, evidenční číslo:
OSVZ/61/2009/Insp. Cílem inspekce bylo prověřit, zda a jakým způsobem byly zjištěné
nedostatky napraveny a zda se již neopakují. Bylo konstatováno, že poskytovatel odstranil
všechny zjištěné nedostatky.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Ve sledovaném roce byl uzavřen pracovní poměr se 4 zaměstnanci, 5 zaměstnanců pracovní
poměr ukončilo. U dvou zaměstnanců byl ukončen pracovní poměr uplynutím doby určité
a 3 zaměstnanci odešli dohodou o ukončení pracovního poměru.
V domově v roce 2011 pracovalo v průměru 59 zaměstnanců. Přehled o rozložení
zaměstnanců na jednotlivých úsecích znázorňuje Tabulka 2.

TABULKA 2 – ROZDĚLENÍ ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA
Rozdělení domova

Počet zaměstnanců

Poměr zaměstnanců

Sociální úsek

4

6,78 %

sociální pracovníci

2

3,39 %

zájmová činnost

2

3,39 %

Správní úseku

10

16,95 %

recepce

2

3,39 %

THP pracovníci

8

13,56 %

Stravovací úsek

9

15,25 %

Údržba

2

3,39 %

Zdravotní úsek

34

57,63 %

zdravotní sestry

6

10,17 %

fyzioterapeuti

2

3,39 %

pracovníci v sociálních službách –
přímá péče

18

30,51 %

pradleny

2

3,39 %

uklízečky

6

10,17 %

Celkem

59

100,00 %
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Z hlediska kvalifikační struktury bylo ke konci roku 2011 zaměstnáno v domově celkem
4 pracovníci s vysokoškolským vzděláním, 4 zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním,
2 zaměstnanci vykazovali úplné střední vzdělání s maturitou a výučním listem, 19 pracovníků
dosáhlo úplné střední vzdělání s maturitou (bez výučního listu), 23 zaměstnanců vystudovalo
střední odbornou školu s výučním listem, učební obor absolvovali 3 zaměstnanci, jeden
zaměstnanec má nižší střední vzdělání a 3 zaměstnanci vzdělání základní.
Průměrný výdělek za uplynulý rok dosáhl částky 19 000 Kč.
Věkovou strukturu a skladbu zaměstnanců dle délky pracovního poměru popisuje Tabulka 3,
a Tabulka 4.

TABULKA 3 – VĚKOVÁ STRUKTURA DOMOVA (absolutní četnost)
Věková struktura zaměstnanců

Muži

Ženy

Celkem

21 - 30 let

2

4

6

31 - 40 let

3

15

18

41 - 50 let

2

17

19

51 - 60 let

1

14

15

61 let a více

0

1

1

Celkem

8

51

59

TABULKA 4 – SKLADBA ZAMĚSTNANCŮ DLE DÉLKY PRACOVNÍHO POMĚRU
(absolutní četnost)
Délka zaměstnání v DS

Muži

Ženy

Celkem

do 5 let

3

17

20

do 10 let

1

26

27

do 15 let

0

4

4

do 20 let

3

2

5

do 25 let

1

2

3

Celkem

8

55

59
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VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Témata školení či kurzů jsou vybírána tak, aby souvisela s poskytováním služeb a byla
zaměřena na naši cílovou skupinu domova. Plán vzdělávání je vytvořen tak, aby každý
pracovník v přímé péči splnil zákonnou povinnost dalšího vzdělávání (tj. minimálně 24 hodin
ročně).
V roce 2011 se zaměstnanci zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:
ZDRAVOTNIČTÍ

PRACOVNÍCI,

SOCIÁLNÍ

PRACOVNÍCI,

PRACOVNÍCI

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Akreditovaný kurz – „Mobilizace žeber metodou Mojžíšové“
Akreditovaný kurz – „Zákon o sociálních službách – základy a změny právní úpravy“
Akreditovaný kurz – „Ošetřovatelský proces u kožních onemocnění“
Akreditovaný kurz – „Prácheňský ošetřovatelský den“
Akreditovaný kurz – „Základy asertivních dovedností“
Akreditovaný kurz – „Práva a povinnosti uživatelů sociální služby“
Akreditovaný kurz – „Sociální šetření v praxi“
Akreditovaný kurz – „Základní prvky geriatrické fyzioterapie“
Akreditovaný kurz – „Základy aktivizačních technik“
Školící akce – „Management inkontinence“
Školící akce – „Základní výtvarné techniky arteterapie v praxi“
Účast na III. výročních kongresu poskytovatelů sociálních služeb
PRACOVNÍCI SPRÁVY

Akreditovaný kurz – „Účetní uzávěrka“
Školící akce – „Aktuality v účetnictví PO“
Školící akce – „Majetek účetně a daňově“
Školící akce – „Hospodaření s majetkem s PO, ÚSC, obcích, OSS, inventarizace dle
vyhlášky č. 271/2010 Sb., ČUS 708 odpisování majetku“
Školící akce – „Novela zákoníku práce od 1. 1. 2012 a její aplikace v praxi“
Školící akce – „Reforma účetnictví státu – majetkové a finanční vztahy mezi ÚSC
a PO“
Školící akce – „Systém odměňování zaměstnanců zařízení sociálních služeb v roce
2012“
Školící akce – „Podzimní seminář pro uživatele programu Mzdy – Avensio Klatovy“
Školící akce – „Změny v účetnictví vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2012“
Účast na III. výročních kongresu poskytovatelů sociálních služeb
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Hospodaření organizace skončilo v roce 2011 se zlepšeným hospodářským výsledkem.
Přehled nákladů a výnosů je uveden v následujících tabulkách a grafickém vyobrazení
v porovnání s rokem 2010.






Mzdy – v hodnotě 13,1 mil. Kč
Materiál – ve výši 5,3 mil. Kč
Pojištění sociální a zdravotní – 4,4 mil. Kč
Energie – voda, energie, plyn – 2,1 mil. Kč
Odpisy – 2 mil. Kč

TABULKA 5 - NÁKLADY (v tis. Kč)
ÚČET

TEXT

SKUTEČNOST 2010

SKUTEČNOST 2011

501

materiál

4687

5341

502

energie, voda, plyn

2481

2126

511

opravy

630

213

512

cestovné

20

9

513

náklady na reprezentace

20

10

518

služby

998

882

521

mzdy

12 687

13149

524

pojištění

4 187

4445

527

příděl FKSP

229

127

528

sleva neschopnosti

60

30

538

znečistění život. prostředí

3

3

549

pojištění

76

102

551

odpisy

1970

1970

556

opravné položky

0

0

569

poplatky banka

0

10

591

daň

0

0

27511

28422

NÁKLADY CELKEM
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VÝNOSY ZA ROK 2011 (v tis. Kč)
Celkové příjmy za rok 2011 uvádí Tabulka 6.

TABULKA 6 - VÝNOSY (v tis. Kč)
ÚČET

TEXT

SKUTEČNOST 2010

SKUTEČNOST 2011

601

tržby za vlastní výrobky

10

9

18179

19276

0

-6

0

0

0

2

čerpání fondů

40

78

649

příjmy - ostatní

0

4

662

úroky

0

19

669

finanční bonus

0

3

672

dotace provozní

2190

2 190

671

dotace MPSV

7000

6942

27511

28 508

602
614
641
646
648

výnosy
z poskytování
sociálních služeb
změna stavu zásob
smluvní pokuty, úroky z
prodlení
výnosy z prodej DHM

PŘÍJMY CELKEM

FINANČNÍ FONDY
REZERVNÍ FOND – TVORBA A ČERPÁNÍ (v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2010

1151,13

Příděl ze zlepšeného hospod. výsledku

400,00

Finanční dary

77,98

Čerpání

727,98

Zdroje k 31. 12. 2011

901,13

15

FOND REPRODUKCE MAJETKU (v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2010

546,66

Tvorba celkem

2620,20

Čerpání celkem

2481,26

Zdroje k 31. 12. 2011

685,60

FOND ODMĚN (v tis. Kč)
Zůstatek k 31. 12. 2010

154,00

Tvorba

303,40

Čerpání 2010

0

Zdroje k 31. 12. 2011

457,40

ZÁVĚR
TABULKA 7 - POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA 2010, 2011 (v Kč)

SKUTEČNOST 2010

SKUTEČNOST 2011

Celkem výdaje

27 348 348

28 421 560

Celkem příjmy

28 051 750

28 507 593

Domov pro seniory v roce 2011 hospodařil s celkovou částkou 28,5 mil. Kč na straně příjmu,
což je o 0,5 mil Kč více než v roce 2010. Toto navýšení tvořila z velké části zvýšená úhrada
za poskytování sociálních služeb včetně příspěvku na péči, příjmy plynoucí z plateb za obědy.
Náklady na lůžko v roce 2009 činily 276 tis. Kč což je oproti roku 2008 o 11 tisíc méně,
v roce 2010 tyto náklady činily 307 tis. Kč a v roce 2011 to bylo již 319 tis. Kč. Zvýšení
nákladů na lůžko způsobily z převážné části náklady na materiál, služby a vzdělávání
zaměstnanců – např. pojištění, které DS zvedly náklady na jedno lůžko cca o 12 tis. Kč.
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Na nárůstu nákladů se podílejí všechny výdajové složky, zvýšenou měrou pak náklady
na mzdy. Důvodem je skutečnost, že vzhledem ke zhoršování zdravotního stavu uživatelů
a v závislosti na zvyšování kvality péče s ohledem na plnění standardů kvality péče jsme
nuceni reagovat na stávající situaci. Dochází tedy ke zvyšování počtu zaměstnanců pro
přímou obslužnou péči a mzdové náklady rostou.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
V rámci doplňkové činnosti domov i v loňském roce poskytoval přípravu a podávání obědů
pro veřejnost, přednostně pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Přehled počtu
odebraných porcí za rok 2011 jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 8, Tabulka 9).

TABULKA 8 - ODEBRANÉ PORCE (absolutní četnost)
POČET ODEBRANÝCH PORCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ VČETNĚ

STRAVA

CHARAKTERISTIKY STRÁVNÍKŮ

snídaně

30 362

pouze uživatelé

obědy

67 917

uživatelé, zaměstnanci, ostatní pracující lidé,
senioři, charita

svačiny

29 212

pouze uživatelé

večeře

28 570

uživatelé, pracující lidé (cizí), senioři

TABULKA 9 - OBĚDY A VEČEŘE (absolutní četnost)
uživatelé

30 832

zaměstnanci

10 810

ostatní strávníci pracující (cizí)

5 382

ostatní strávníci senioři + charita

20 893

uživatelé

27 802

obědy

večeře

ostatní strávníci pracující (cizí)
ostatní strávníci senioři

0
768
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KONTROLNÍ ČINNOST
V roce 2011 byly průběžně provedeny vnitřní kontroly pokladny domova, a to jak hotovosti
domova, tak i finančních hotovostí uživatelů uložených do úschovy domova.
V rámci finanční kontroly v roce 2011 proběhla v domově tato kontrola:
1. Kontrola byla provedena dne 20. 9. 2011 a byla zaměřena na prověření dokladů
o přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly dle programu kontroly. Kontrolu
provedla paní Ing. Dagmar Malečková a Marie Tvrdá – obě pracovnice MěÚ Blatná.
Závěrem bylo konstatováno:
a. inventarizace majetku za rok 2011 byla provedena v souladu s vyhláškou
č. 270/2011 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
b. vybudování přepážek na toaletách na dvoulůžkových pokojích ve 2. podlaží –
splněno
2. Dne 10. 2. 2011 proběhla kontrola roční účetní závěrky 2010 a kontrola čerpání dotace
z MPSV za rok 2010 – nebyly zjištěny nedostatky.
3. Dne 30. 6. 2011 kontrola plateb pojistného na všeobecném zdravotním pojištění
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedli pracovníci
VZP ČR – nebyly zjištěny nedostatky.
4. Dne 14. 11. 2011 kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích. Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených
nařízením (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nařízení (ES) č. 178/2002, zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V průběhu
kontroly nebyly zjištěny hygienické nedostatky.
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PŘÍLOHA 1
PŘEHLED KULTURNÍCH A AKTIVIZAČNÍCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2011
31. 1.

„Péče o chrup a umělé zubní náhrady v seniorském věku“
odborná přednáška zubní hygienistky V. Bártíkové

8. 2.

„Češi v Rumunsku“ – tematická přednáška p. M. Šobra o putování
po českých vesnicích v Rumunsku

22. 2.

„Chvíle s vážnou hudbou“ – poslech nejznámějších děl O. Nedbala, F. Lehára
a R. Piskáčka

13. 4.

Velikonoční jarmark ZŠ JAK Blatná

14. 4.

Velikonoční výstava ZŠ TGM Blatná

19. 4.

„Když neživé ožívá“ – vernisáž tradiční výstavy příroda Blatenska, na jejíž
přípravě se tradičně podílíme

24. 4.

Křížová cesta a duchovní rozjímání
posezení s dobrovolníkem Petrem Burianem

2. 5.

Možná přijde i …
country tance seniorů z Prachatic a vystoupení kouzelníka

10. 5.

Májový běh
sportovní klání pro všechny generace - pořádá SOU Blatná

18. 5.

Vystoupení ke Dni matek
děti z MŠ Vrchlického a ZŠ JAK

1. 6.

Akademie žáků ZŠ JAK

8. 6.

Blatenská rolnička
umělecko - společenské vystoupení domovů pro seniory

9. 6.

Akademie žáků ZŠ TGM

11. 6.

Rybářské slavnosti
prodejní výstava našich výrobků

18. 6.

„Naši furianti“
divadelní představení v podání blatenských ochotníků

18. 7.

Opékaní buřtů
za doprovodu harmoniky a zpěvu žen z Domova Petra Mačkov
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27. 7.

Výlet do Lažan

28. 7.

Španělská show
zajímavé taneční vystoupení pana M.Simandla s koňmi Denym a Apawi
a tanečnice flamenca Rosa Mystica

22. 8.

Opékání buřtů

7. 9.

Svět muzikálů
populární vystoupení pražských umělců pod vedením p. Petra Kubce

19. 9.

Opékání buřtů

20. 9.

Účast na Sportovních hrách seniorů ve Strakonicích

5. 10.

Cestování po Zakarpatské Rusi
cestovatel a dobrovolník Petr Burian vypráví o dobrodružstvích, která zažil na
svých cestách

7. 10.

Pečení hnětýnek

11. 10.

Zdobení hnětýnek

12. 10.

Den otevřených dveří u příležitosti Týdne sociálních služeb ČR
vystoupení pěveckého sboru „Radostné přátelství“ z Prachatic

16. 10.

Módní přehlídka v podání Blatenských mažoretek

17. 10.

Posvícenská zábava
k tanci i poslechu hraje Osečanka

25. 10.

Účast na výlovu rybníka Labuť u Myštic

26. 10.

Beseda „Putování za Nikolou Šuhajem Loupežníkem“
povídání pana Miroslava Šobra o Zakarpatské Rusi

1. 11.

Vzpomínková modlitba za zemřelé
Světýlkový večer

14. 11.

Písničky Karla Hašlera
pan Karel Šedivý zpívá známé a oblíbené písně

21. 11.

Cestopisná přednáška „Ostrovy Sandokana“
přednáška RNDr. Karla Pecla

25. 11.

Vánoční výstava Základní škola T. G. Masaryka

29. 11.

Pečení perníčků
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2. 12.

Vánoční jarmark na Základní škole J. A. Komenského

6. 12.

Mikulášská nadílka

8. 12.

Zdobení perníčků

13. 12.

Vystoupení dětí MŠ Vrchlického a Základní školy J. A. Komenského
písničky, básničky, divadelní představení „O statečné princezně“

16. 12.

Vánoční koncert dětí ze Základní umělecké školy v Blatné
dudácká a dechová muzika pod vedením pana ředitele M. Škanty

19. 12.

Vánoční vystoupení dětí ze Základní školy T. G. Masaryka

21. 12.

Vánoční besídka
našim uživatelům přišel popřát starosta města Blatná Mgr. B. Navrátil,
místostarosta P. Ounický a vedoucí sociálního odboru, paní Kateřina
Malečková

22. 12.

Vánoční posezení s dobrovolníky
slavnostní posezení uživatelů s dobrovolníky – poděkování dobrovolníkům
za jejich práci a radost, kterou do domova přinášejí
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FOTOGALERIE

naši senioři se účastnili Májové
běhu SOU Blatná na místním
stadionu

naše uživatelky v rámci
aktivizační činnosti dílna šijí
KIWANIS panenky

v letních měsících se rádi
setkáváme venku při opékání
buřtů za poslechu dobré
hudby
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z vystoupení „Možná přijde i .....“

ukázka suché pedikúry

Blatenská rolnička
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