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ÚVODNÍ SLOVO

Domov pro seniory v Blatné v roce 2010 završil 9 rok své činnosti v novém areálu,
který byl vybudován v roce 2002 jako náhrada za restituovaný původní Domov důchodců
v Laţanech. Posláním našeho domova je poskytovat pobytovou sociální sluţbu pro seniory
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách.
V roce 2010 jsme se zaměřili na plnění standardů kvality v sociálních sluţbách a to
zejména standardu č. 5, coţ je Individuální plánování sluţby s uţivatelem. K naplnění tohoto
cíle bylo zapotřebí zvýšit počet pracovníků v přímé péči o jednoho a proškolit všechny
zaměstnance tzv. klíčové pracovníky tak, aby tuto náročnou práci zvládli. Výsledkem bylo
vypracování individuálního plánu u všech uţivatelů včetně jeho postupné realizace.
Dále se nám podařilo získat 4 nové dobrovolníky pro zájmovou činnost s uţivateli
z řad mladých lidí, coţ nás velice potěšilo.
Na úsek stravovací jsme zakoupili nový systém pro evidenci – přihlašování
a odhlašování stravy jak pro uţivatele, zaměstnance tak i pro ostatní strávníky.
Náš domov pro seniory se úspěšně vypořádal se všemi problémy, novelizacemi
zákonů a dalšími změnami, které rok 2010 přinesl. Za toto patří poděkování všem
zaměstnancům domova.

Václav Kroupa
ředitel

2

ROK 2010 BYL V NAŠEM ZAŘÍZENÍ ROKEM DOBROVOLNÍKŮ

„NEJCENNĚJŠÍ VĚC, KTEROU MŮŽEME VĚNOVAT DRUHÉMU ČLOVĚKU JE NÁŠ
ČAS.“

DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Pojem dobrovolnictví není v České republice pouţíván dlouhou dobu. I přesto, ţe situace
s dobrovolníky a dobrovolnictvím je o mnoho lepší neţ bývala v první polovině 90. let,
je stále tento pojem vnímám spíše s negativními a pejorativními představami, a to zvláště
u laické (neodborné) veřejnosti.
Důvodů, proč jsme se u nás v domově rozhodli vyuţívat dobrovolníky je hned několik.
Domníváme se, ţe dobrovolnictví vede ke zvyšování kvality poskytované sluţby, vede
k naplnění některých standardů kvality péče, posiluje prestiţ domova a přináší nám
kontinuální zpětnou vazbu, nové nápady a podněty pro další zkvalitňování sluţby.
Od dobrovolníků získáváme cenné informace o uţivatelích, názory a postřehy i vzájemné
obohacení o pocity sounáleţitosti a sdílení.
Aktivně v našem domově oproti loňskému roku (3 dobrovolníci) pracuje sedm stálých
dobrovolníků – povídají si s uţivateli, zpívají, předčítají, doprovází je při výletech
a procházkách, pomáhají s aktivizací, pomáhají při zábavných akcích pořádaných v domově
a předvádí i nové výtvarné techniky.
Průměrný věk našich dobrovolníků je 33,42 let. Věková struktura dobrovolníků je uvedena
v grafu 1.
Naši dobrovolníci jsou převáţně mladí lidé, kteří mají mnoho aktivit, a dobrovolnictví je
jednou z nich.
Graf 1: VĚKOVÁ STRUKTURA DOBROVOLNÍKŮ
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DUCHOVNÍ POTŘEBY
Evangelické bohosluţby uţivatelům zajišťuje jiţ dlouhodobě Mgr. M. Štoidlová. Tyto
bohosluţby jsou v našem domově uskutečňovány kaţdých 14 dní v nedělních dopoledních
hodinách. V průměru se jich účastní 10 uţivatelů.
Katolické bohosluţby vykonával v roce 2010 Mgr. V. Vágai. Tento mladý jáhen nás navštívil
v našem domově celkem 4krát, a to, od října do prosince 2010.
Modlitby růţence pravidelně (kaţdý první pátek v měsíci) pořádá Bc. M. Valášková, Dis.

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ S UŢIVATELEM SLUŢBY
Individuální plánování v našem domově je zaloţeno na přístupu, který je zaměřen na člověka
(zakladatel J. O´ Brien). Uţivatel sluţby je tedy uprostřed všeho dění. Při plánování sluţeb
vnímáme uţivatele jako partnera, nikoli jako objekt péče.
Poskytování sluţeb v našem domově tedy vychází z osobních cílů, představ, potřeb a přání
našich uţivatelů a je postaveno zejména na jejich schopnostech, dovednostech a zvyklostech.
Naší snahou je přinášet našim uţivatelům pocit bezpečí a přispívat k:
rozvoji jejich dovedností
aktivizaci
motivaci k činnostem a tím předcházet tomu, aby nedocházelo k dlouhodobému
setrvání nebo prohlubování závislosti na sociální sluţbě
Plánování průběhu poskytování sociálních sluţeb napomáhá také uţivatelům mít jistotu
a přehled o poskytovaných sluţbách a domov vede k neustálému zkvalitňování
a zefektivňování práce a zvyšování účinnosti sluţby (všichni pracovníci vědí co dělat,
k jakému cíli směřovat apod.).

DESATERO KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA
 klíčovými pracovníky jsou v našem domově všichni sociální pracovníci v přímé péči,
zařazení do platové třídy 5 a dvě sociální pracovnice pro výchovnou a nepedagogickou
činnost
 klíčový pracovník chápe individuální plánování jako dlouhodobý proces, který zahrnuje
kroky vedoucí k sestavení individuálního plánu uţivatele
 klíčový pracovník při práci respektuje základní lidská práva, zachovává lidskou
důstojnost a seznamuje se s portfoliem všech uţivatelů, kterým poskytuje péči ve sluţbě
 klíčový pracovník pomáhá při uplatňování osobních cílů uţivatele
 klíčový pracovník sleduje potřeby uţivatele, je s uţivatelem nejčastěji v kontaktu
 klíčový pracovník vede individuální záznamy o průběhu sociální sluţby
 klíčový pracovník podporuje uţivatele ve vyjádření svých potřeb
 klíčový pracovník řeší záleţitosti spojené s poskytovanou sluţbou, případně
zprostředkovává kontakt uţivatele s kompetentním pracovníkem
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 klíčový pracovník pracuje v týmu a společně se sociálním pracovníkem se podílí na
hodnocení plánu
 klíčový pracovník informuje své spolupracovníky o potřebách uţivatelů, pro které je
klíčovým pracovníkem

ZPRÁVA ZE SUPERVIZE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY
Zhruba po roce od pilotního výcviku „Individuálního plánování s uţivatelem sociální sluţby
pro seniory (akreditace MPSV ČR č. 2010/1237 – PD/SP/VP) se uskutečnilo šestihodinové
supervizní setkání k individuálnímu plánování. V rámci supervizního setkání jsme se věnovali
dvěma oblastem: rozboru uţivatelských portfolií s jednotlivými nástroji individuálního
plánování a hodnocení fungování celého systému individuálního plánování ve sluţbě.
Supervizní setkání vedli odborní lektoři Mgr. V. Šťástka a Bc. M. Holub. Supervizního
setkání se účastnily pracovnice pro výchovnou a nepedagogickou činnost, sociální pracovnice
a pracovníci v přímé péči napříč celou sluţbou.
ZÁVĚRY ZE SUPERVIZNÍHO SETKÁNÍ:
V organizaci se jiţ běţně pouţívají základní nástroje IP.
V předloţených vyplněných nástrojích je poměrně snadno poznat, které jsou zpracovány
v týmu a které zpracovával klíčový pracovník sám. Někdy ještě chybí systémové
propojení „papíru a praxe“.
Na některých z předloţených formulářů je poznat, ţe je pracovníci vyplňují se skutečnou
znalostí uţivatele.
a podle jejich slov je práce s nástroji obvykle i baví a nepřijde jim úplně zbytečná.
Jako velká výhoda se ukazuje relativní jednoduchost jednotlivých nástrojů – nenutí
pracovníka vymýšlet sloţité formulace, naopak ho nutí ke zjednodušení, psaní ve snadno
zapamatovatelných odráţkách.

SUPERVIZE
V roce 2010 v našem domově probíhala supervize, která byla zaměřena na celou organizaci,
na její strukturu a fungování. Jejím hlavním tématem tedy bylo zkvalitňování námi
poskytované sluţby
První supervizní setkání se uskutečnilo 14. 5. 2010, kde se vyjednával supervizní kontrakt,
jenţ vycházel z organizační struktury a aktuálních potřeb domova. Supervize se účastnili
pracovníci na všech úrovních – sociální pracovnice, vedoucí zdravotně ošetřovatelského
úseku, 2 pracovnice v sociálních sluţbách vykonávající přímou obsluţnou péči a 2 pracovnice
vykonávající základní výchovnou nepedagogickou činnost. Na vyjednávání kontraktu se
podílel také ředitel domova a zástupce ředitele. Poslední supervizní setkání se uskutečnilo
30. 11. 2010. V našem domově se uskutečnilo šest supervizních setkání týmu a dvě supervize
individuální.
I přesto, ţe v našem domově proběhla supervize v rámci praktické výuky Mgr. Viktora
Šťástky, který absolvoval vzdělávací program „Vzdělávání odborníků podporujících
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zvyšování kvality sociálních sluţeb vyškolených v supervizních dovednostech“, vzešly
ze supervize velice cenné poznatky a náměty na zkvalitňování sluţby, které budou postupně
zapracovány do organizační struktury domova (vytvoření pracovní pozice koordinátor
pracovníků v přímé péči, zacvičování nově příchozích zaměstnanců domova včetně vytvoření
manuálu pro jejich zaškolování, garant směny, členění kolektivu pracovníků v přímé péči na
menší pracovní celky).
Také jsme od supervizora dostali tipy na moţné další směřování supervize v našem domově:
POKUSIT

SE O NOVÝ KONTRAKT S NĚKTERÝM ZE SUPERVIZORŮ PŮSOBÍCÍCH

V SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH

DEFINOVAT JASNÉ TÝMY S JEJICH JASNÝM VEDENÍM
MÍT SUPERVIZI VEDENÍ
Supervize je dlouhodobý proces, který můţe být jedním článkem z mozaiky změn, kterými
sociální sluţby a organizace v současné době procházejí, proto věříme, ţe i v budoucích
letech se podaří v našem domově supervizi zrealizovat.

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŢBY
V roce 2010 došlo k postupnému přepracování všech standardů kvality v souladu
s doporučeními Inspekční zprávy ev. č: OSVZ/61/2009/Insp. Všechny zásadní standardy
(SQ 1 – 5) byly konzultovány s odborným lektorem.
Následně byly také dopracovány ostatní zásadní dokumenty – řády, směrnice, metodické
pokyny, které jsou pro naši práci nezbytnou součástí.
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UŢIVATELÉ
Celková kapacita našeho domova je 89 lůţek. V roce 2010 jsme reagovali na rostoucí zájem
ţadatelů o poskytování sluţby sociální péče v našem domově a dle technických moţností
jsme navýšili kapacitu domova o dvě lůţka. Níţe uvedené grafy (Graf 2, Graf 3, Graf 4,
Graf 5) znázorňují věkovou strukturu našich uţivatelů, jejich pohlaví, místo trvalého pobytu
včetně přiznaného příspěvku na péči (stupeň závislosti). Všechny uvedené informace jsou
uváděny k 31. 12. 2010.
Graf 2: VĚKOVÁ STRUKTURA UŢIVATELŮ (absolutní četnost)

Graf 3: STRUKTURA UŢIVATELŮ (absolutní četnost)

7

Graf 4: TRVALÉ BYDLIŠTĚ UŢIVATELŮ (absolutní četnost)

Graf 5: STUPEŇ ZÁVISLOSTI UŢIVATELŮ (absolutní četnost)
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ŢADATELÉ
K 31. 12. 2010 je počet neuspokojených ţadatelů 188, z toho za rok 2010 45 ţadatelů.
Stupeň závislosti ţadatelů a jejich místo trvalého pobytu je uvedeno v grafech
(Graf 6, Graf 7). Graf 8 uvádí počet všech ţádostí o poskytování sociální sluţby v letech
2001 - 2010.
Graf 6: STUPEŇ ZÁVISLOSTI ŢADATELŮ (absolutní četnost)

Graf 7: TRVALÉ BYDLIŠTĚ ŢADATELŮ (absolutní četnost)
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Graf 8: POČET VŠECH ŢÁDOSTÍ V LETECH 2001 – 2010 (absolutní četnost)

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

Tabulka 1: SOUHRNNÝ PŘEHLED O SOCIÁLNÍ SLUŢBĚ (absolutní četnost)

POBYTOVÁ SLUŢBA SOCIÁLNÍ PÉČE
(STAV K 31. 12. 2010)

CELKEM

celková kapacita (lůţka)

89

průměrný počet uţivatelů

87,53

průměrný věk uţivatelů

82,7

ukončení poskytování sluţby – úmrtí

19

ukončení poskytování sluţby – odchod do jiného zařízení

3

počet neuspokojených ţadatelů za rok 2010

45

ţadatelé, kteří byli umístěni

23

průměrná obloţnost za rok 2010

98,35 %
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OŠETŘOVATELSKÁ, ZDRAVOTNÍ A REHABILITAČNÍ PÉČE
V roce 2010 se v důsledku zhoršování zdravotního i psychického stavu našich uţivatelů
(viz. Tabulka 2) rozrostl tým pracovníků v sociálních sluţbách vykonávající přímou
obsluţnou péči o jednu pracovnici a jednoho fyzioterapeuta.
Dále se připravovaly také změny v organizační struktuře domova, tak, abychom reagovaly na
potřeby našich zaměstnanců a výstupy z obou supervizí.
Práce v domově pro seniory je velmi psychicky i fyzicky náročná. V loňském roce mnohdy
pracovníci pracovali v oslabení v důsledku nemoci či odchodu kolegů. I přesto se nám dařilo
našim uţivatelům poskytovat kvalitní péči, a to jen díky jejich velkému nasazení.

Tabulka 2: UŢIVATELÉ (absolutní četnost)

UŢIVATELÉ

POČET

trvale upoutaní na lůţko

9

mobilní za pomoci druhé osoby či technických pomůcek

48

jejichţ zdravotní stav vyţaduje nákladnější stravování

50

páteční cvičení
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Hospodaření organizace skončilo v roce 2010 se zlepšeným hospodářským výsledkem.
Přehled nákladů a výnosů je uveden v následujících tabulkách (Tabulka 3, Tabulka 4,
Tabulka 5) a grafickém vyobrazení (Graf 9, Graf 10 a Graf 11) v porovnání s rokem 2009.
Celkové náklady za rok 2010 činily 27348 tis. Kč, kde největší podíl, jak vyplývá z tabulky
i z grafu, měly tyto poloţky:
Mzdy – v hodnotě 12,5 mil. Kč
Materiál – ve výši 4,6 mil. Kč
Pojištění sociální a zdravotní – 4,2 mil. Kč
Energie – voda, energie, plyn – 2,2 mil. Kč
Odpisy – 1,9 mil. Kč

Tabulka 3: NÁKLADY (V TIS. KČ)
ÚČET

TEXT

ROČNÍ ROZPOČET 2010

SKUTEČNOST 2010

501

materiál

4 499

4 653

502

energie, voda, plyn

2 343

2 257

511

opravy

570

526

512

cestovné

10

5

513

náklady na reprezentaci

20

12

518

sluţby

877

821

521

mzdy

12 419

12 517

524

pojištění

4 148

4 203

527

příděl FKSP

244

245

528

sleva neschopnosti

60

17

538

znečistění ţiv. prostředí

3

3

549

pojištění

66

65

551

odpisy

2 184

1 950

556

opravné poloţky

0

1

569

poplatky banka

10

0

591

daň

0

74

27 453

27 348

CELKEM NÁKLADY
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Graf 9: NÁKLADY – POROVNÁNÍ 2009 A 2010

VÝNOSY
Celkové příjmy za rok 2010 činily 28. 052 tis. Kč, z toho
 příspěvek od zřizovatele ve výši 2,2 mil. Kč
 dotace od MPSV ve výši 7 mil. Kč
 ostatní příjmy z poskytování sociální sluţby
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Tabulka 4: VÝNOSY (V TIS. KČ)

ÚČET

601
602
641

TEXT

ROČNÍ ROZPOČET 2010

trţby za vlastní výrobky
výnosy z poskytování
sociální sluţby
smluv. pokuty, úroky z
prodl.

SKUTEČNOST 2010

0

10

17 195

18 807

0

0

662

úroky

10

17

648

zúčtování fondů

43

24

649

příjmy - ostatní

0

4

672

dotace provozní

2 190

2 190

671

dotace MPSV

7 000

7 000

rozpočtová změna č. 1

1 015

CELKEM PŘÍJMY

27 453

Graf 10: VÝNOSY – POROVNÁNÍ 2009 A 2010
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28 052

Tabulka 5: POROVNÁNÍ ROKU 2009 A 2010

CELKEM

SKUTEČNOST 2009

SKUTEČNOST 2010

Celkem výdaje

23 503 675

27 348 348

Celkem příjmy

23 664 134

28 051 750

Graf 11: VÝNOSY – POROVNÁNÍ 2009 A 2010
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Tak jako v roce 2009 i v roce 2010 v rámci doplňkové činnosti domov poskytoval přípravu
a podávání obědů pro veřejnost, přednostně pro osoby se zdravotním postiţením a seniory.
Přehled počtu odebraných porcí je uveden v tabulkách (Tabulka 6, Tabulka 7).

Tabulka 6: ODEBRANÉ PORCE (absolutní četnost)

STRAVA

POČET ODEBRANÝCH PORCÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ VČETNĚ
CHARAKTERISTIKY STRÁVNÍKŮ

snídaně

30 606

pouze uţivatelé

obědy

65 312

uţivatelé, zaměstnanci, ostatní pracující lidé, senioři,
charita

svačiny

30 081

pouze uţivatelé

večeře

29 677

uţivatelé, pracující lidé (cizí), senioři

Tabulka 7: OBĚDY A VEČEŘE (absolutní četnost)

uţivatelé

30 625

zaměstnanci

10 140

ostatní strávníci pracující (cizí)

5 114

ostatní strávníci senioři +
charita

19 433

uţivatelé

29 001

obědy

večeře

ostatní strávníci pracující (cizí)
ostatní strávníci senioři
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0
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŢBY
Ve sledovaném roce 2010 nastoupilo do domova pro seniory na HPP 12 zaměstnanců,
11 zaměstnanců HPP ukončilo – z toho 3 zaměstnanci ukončili pracovní poměr uplynutím
doby určité, 1 zaměstnankyně odešla na MD, 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr
ve zkušební době, 1 zaměstnanec ukončil pracovní poměr výpovědí a 5 zaměstnanců skončilo
dohodou.
Průměrný plat zaměstnanců domova činil za sledovaný rok 17.931,- Kč

Graf 12: STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE VĚKU (absolutní četnost)

Graf 13:

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE DOSAŢENÉHO VZDĚLÁNÍ (absolutní
četnost)
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Graf 14: STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DLE DÉLKY PRACOVNÍHO POMĚRU
(absolutní četnost)

Tabulka 8: STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ KE KONCI SLEDOVANÉHO
OBDOBÍ

STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

CELKOVÝ PRŮM.
POČET ZAMĚST.

POČET ZAMĚSTNANCŮ

PŘEPOČTENÝ

CELKEM

MUŢI

ŢENY

Pracovníci v soc. sluţbách

18,8

19

1

18

-

přímá obsluţná péče

16,8

17

1

16

-

základní výchovná
nepedag. činnost

2

2

0

2

Sociální pracovníci

2

2

0

2

Zdravot. pracovníci

7,5

8

1

7

6

6

0

6

1,5

2

1

1

THP vč. ved.pracovníků

7,8

8

2

6

Dělnické profese

20,9

22

4

18

Celkem

57,0

59

8

51

-

všeobecné sestry

-

fyzioterapeuti
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KONTROLNÍ ČINNOST
V roce 2010 byl kontrolní systém upraven novou vnitřní směrnicí s platností od 1. 7. 2010.
Vnitřní směrnicí byl stanoven zástup jednotlivých příkazců operace tak, aby nedocházelo ke
střetu zájmů. Kontrola je tří stupňová a to jak před vznikem závazku, tak i před vznikem
pohledávky. Jedná se o předběţnou, průběţnou i následnou kontrolu. K tomu byly vytvořeny
nové tiskopisy, které organizace aktivně vyuţívá.
V roce 2010 byly průběţně provedeny vnitřní kontroly pokladny domova, kontrola finančních
hotovostí uţivatelů uloţených do úschovy domova.
V rámci finanční kontroly proběhla v domově kontrola zaměřena na hospodaření s veřejnými
prostředky a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému dle programu kontrol.
Kontrolu provedla paní Marie Tvrdá a paní Kateřina Malečková.
Dále proběhly tyto kontroly:
Dne 22. 3. 2010 proběhl audit, při kterém paní Ing. Hálová ověřila roční účetní
uzávěrku 2010 a čerpání dotace z MPSV za rok 2010.
Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích byla zaměřena na úklid zařízení, dezinfekční řád, manipulaci s prádlem,
manipulaci s odpady a sterilizaci. Tato kontrola proběhla dne 12. 5. 2010.
Dne 24. 5. 2010 byla provedena kontrola, která byla zaměřená na skutečnosti rozhodné
pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
na základě „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 na rok 2007,
2008, 2009“.
Dne 11. 11. 2010 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se
sídlem v Českých Budějovicích. Předmětem kontroly bylo plnění povinností
stanovených nař. (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, nař. (ES) č- 178/ 2002, zákon
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/2004, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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ZÁJMOVÁ ČINNOST
Zájmové činnosti v našem domově chápeme jako cílevědomé aktivity, které jsou zaměřené na
uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností našich uţivatelů.
Volnočasových aktivit se zúčastňuje stále více uţivatelů a roste rovněţ zájem o kulturní
vyţití, snaţíme se společenský a kulturní ţivot uţivatelům zpestřovat návštěvami ţáků
z místních škol (mateřské, základní), ale také setkáváními se známými osobami.
Nejoblíbenější aktivizační činností našich uţivatelů je „dílna“, které se účastní cca 30
uţivatelů. Tato činnost se koná pravidelně 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Uţivatelé dle chuti
pracují s vlnou, se dřevem, luštěninami, papírem, látkou, hlínou, korálky, atd.
Dále jsou oblíbená hudební vystoupení, besedy a kaţdoročně se opakující Módní přehlídka,
masopustní veselice, posvícenská zábava a Blatenská rolnička.
V roce 2010 se nám podařilo navázat spolupráci s Miroslavem Šobrem (vedoucí oddělení,
ochrana přírody, ekologická výchova na MěÚ Strakonice). Jeho přírodopisné a cestopisné
přednášky jsou velice poutavé a naši uţivatelé je mají rádi.
Do domova také v roce 2010 začala pravidelně docházet dobrovolnice, která učí naše
uţivatele novým výtvarným technikám a podílí se na zkrášlování prostředí domova.

pečení perníčků
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PŘÍLOHA 1:

PŘEHLED KULTURNÍCH A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ ZA ROK 2010
16. 2.

Masopustní veselice
zahrála Osečanka, v maskách přijela i děvčata z Mačkova

24. 2.

Beseda o Blatensku
beseda s paní Radkou Vokrojovou

23. 3.

Beseda s botanikem RNDr. Václavem Větvičkou

26. 3.

Velikonoční výstava ZŠ T. G. Masaryka

1. 4.

Povídání o víně s ochutnávkou
pan M. Ţíla

20. 4.

Chvíle s váţnou hudbou

10. 5.

Vystoupení ke Dni matek - děti z MŠ Vrchlického

21. 5.

Hudební vystoupení
vystoupení pana J.Kubce s partnerkou – písničky Jeţka, Voskovce,
Wericha

2. 6.

Návštěva školní akademie Základní školy J. A. Komenského

10. 6.

Opékání buřtů
k poslechu hrála Osečanka

29. 6.

Hašlerovy písničky
hudební vystoupení pana Šedivého

29. 7.

Opékání buřtů

4. 8.

Posezení v cukrárně

24. 8.

Výstava v Městském muzeu na téma „Všechno lítá co peří má“

8. 9.

Blatenská rolnička

13. 9.

Prezentace zdravotnických pomůcek
zástupce firmy Medicco
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16. 9.

Den otevřených dveří

21. 9.

Účast na Sportovních hrách seniorů ve Strakonicích

1. 10.

Vystoupení k Mezinárodnímu dni seniorů – děti z MŠ Vrchlického

4. 10.

Pečení hnětýnek

12. 10.

Zdobení hnětýnek

15. 10.

Katolická bohosluţba
jáhen Mgr. V. Vágai

18. 10.

Posvícenská zábava

17. 10.

Módní přehlídka v podání Blatenských maţoretek

19. 10.

Beseda o Rumunsku

25. 10.

Účast na výlovu rybníka Labuť u Myštic

26. 10.

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

29. 10.

Katolická bohosluţba spojená s přednáškou na téma „Ţivot po
smrti“

18. 11.

Beseda o Svatomartinském víně
pan M. Ţíla

19. 11.

Katolická bohosluţba
jáhen Mgr. V. Vágai

25. 11.

Vánoční výstava Základní škola T. G. Masaryka

25. 11.

Cestopisná přednáška „Jiţní Amerika“
přednáška RNDr. Karla Pecla

29. 11.

Pečení perníčků

1. 12.

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

3. 12.

Vánoční jarmark na Základní škole J. A. Komenského
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6. 12.

Mikulášská nadílka

10. 12.

Vánoční koncert dětí ze Základní umělecké školy v Blatné
dudácká muzika pod vedením pana ředitele M. Škanty
Katolická bohosluţba
jáhen Mgr. V. Vágai

15. 12.

Vánoční vystoupení dětí ze Základní školy T. G. Masaryka

20. 12.

Vánoční besídka
našim uţivatelům přišel popřát starosta města Blatná pan
Mgr. B. Navrátil, místostarosta pan P. Ounický a bývalý starosta pan
J. Hosperger
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PŘÍLOHA 2:

posezení na letním stadionu

módní přehlídka Blatenské
maţoretky

Blatenská rolnička
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vánoční vystoupení dětí

masopustní veselice

naši uţivatelé sledují
hudební vystoupení

25

studentka Katka při práci
s našimi uţivateli

vánoční jarmark v ZŠ JAK
Komenského

aktivizační činnost – malba
na sklo
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