
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009 

 

Rok 2009 probíhal v našem domě docela zaběhnutým způsobem. Přibylo nám 9 nových 
klientů, s 5 klienty jsme se rozloučili, takže počet obyvatel ke konci roku dosáhl 39. 
Pečovatelskou terénní službu začínají stále více využívat i místní obyvatelé, kteří se rozhodli 
využít výhody pobytu v domácím prostředí. Službu jim poskytujeme pravidelně podle předem 
sjednané dohody, sepsané jim „na míru“. 

I v loňském roce jsme oslavili s několika našimi klienty jejich kulaté výročí. Velmi 
vzácnou a v loňském roce největší událostí tohoto druhu byla „diamantová svatba“ manželů, 
bydlících v našem domě. Zpestřením tohoto výjimečného dne byl i kulturní „příspěvek“ 
kolektivu našich pečovatelek. 

S klienty se aktivně účastníme akcí pořádaných v jiných zařízeních Charity, jako je 
například „ČLOVĚČE NEZLOB SE „ v Horním Němčí nebo dvakrát do roka „ČAJ O PÁTÉ„ 
pořádaný ve spolupráci se Sociálními službami města Uherský Brod. 

Koncem srpna proběhlo u nás slavnostní ukončení úprav okolí našeho zařízení a 
výsadby zeleně spojené s výstavbou malé pergoly. Vše bylo realizované v rámci projektu 
obce „Obnova komunitního centra obce“ a hrazeno z peněz EU. Díky vedení obce tak mají i 
obyvatelé našeho domu možnost trávit příjemné chvíle ve venkovním prostředí, tak jak se to 
pomalu stává standardem ve všech našich zařízeních. 

Čas běžel dál a pro někoho pomalu, pro jiného rychle se přiblížily vánoce a s nimi 
spousta starostí a radostí. K vánocům patří pečení vánočního cukroví. Ženy z našeho zařízení 
se rády přidaly k pečení perníčků, jejichž zdobení nás učila paní Končitíková ze Strání. 
Cukrovím byl provoněný celý dům a děti z mateřské školky nám vánoční atmosféru ještě víc 
umocnily. 

Hudba a tanec nechyběl ani v předvánočním večírku s klienty, na kterém nám zahrál 
pan Hlucký. Přímo u vánočního stromečku pak zazpívala místní schola a štědrovečerní 
odpoledne zpestřil mužský pěvecký sbor z Dolního Němčí. 

Jsme vděční a rádi děkujeme za výbornou spolupráci Obecnímu úřadu Dolní Němčí, 
duchovnímu správci farnosti Otci Švirákovi, panu doktoru Sváčkovi a jeho sestřičce, 
sponzorům a všem ostatním, kdo nám nejenom vloni vyšli vstříc a pomáhali v našem poslání! 

 


