
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 

 

Rok 2013 začal jako již tradičně koledováním tříkrálových koledníčků. Obyvatelé našeho domu je vždy 

netrpělivě vyhlíží, aby mohli přispět na dobrou věc a aby si nechali napsat na dveře svých příbytků 

počáteční písmena tříkrálového požehnání. 

A najednou tu byly fašanky. Našim klientům přišli zpestřit předpostní den pánové z 

bánovského mužského pěveckého sboru Hútek. Před domem zahráli, zazpívali a dokonce došlo i na 

fašankový tanec. A protože fašanky jsou období veselé, tak nás potěšily také děti z místní mateřské 

školy. Měly připravené krásné pásmo, které předvedly v maskách a za doprovodu harmoniky. Na děti 

se naši klienti obzvláště těší a tak jsme velmi uvítali sdělení paní učitelek, že si pro nás připraví i 

předvánoční pásmo a přijdou  nás opět navštívit. 

Nemohu zde nezmínit také ženský sbor Lipuše z Jankovic, který několikrát v roce přijíždí našim 

klientům zazpívat a někdy i předat malé dárečky. 

Za klienty pravidelně dochází P. Jan Mach a každý první pátek v měsíci slouží v kapli v DCHB (dům 

s chráněnými byty) bohoslužbu slova. 

V roce 2013 jsme oslavili 5.výročí otevření našeho domu. Za účasti téměř všech klientů, personálu, 

zástupců obce i OCH Uh. Brod sloužil P.Mach mši svatou. Mše svatá byla „trošku“ netradiční, zpěvy 

při mši totiž pan farář doprovázel hrou na harmoniku. Bylo to velmi milé a radostnější, než když se 

zpívá bez doprovodu nástroje. Pan farář tak zastal funkce kněze, kostelníka, ministranta i varhaníka – 

klobouk dolů. Po mši následovalo posezení v jídelně DCHB s malým občerstvením pro všechny 

zúčastněné. Klienti byli velmi spokojeni a dlouho vzpomínali na příjemně strávený den. 

A teď malá statistika: kapacita služby je 22 klientů a je neustále naplněna. Většina klientů bydlí 

v DCHB v Bánově, ale dojíždíme i do rodinných domů jak v Bánově, tak v Bystřici pod Lopeníkem. 

Součástí naší služby je také půjčovna kompenzačních pomůcek. Pro zájemce máme k dispozici el. 

polohovací lůžka, chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, stolky a pod. V letošním roce jsme půjčili 

celkem 42 pomůcek. 

 

O klienty pečuje tým, který tvoří vedoucí PS Bánov a 3 pečovatelky s celkovým úvazkem 3,4 a 1 

sociální pracovnice s úvazkem 0,3. Aby bylo poskytování péče co nejkvalitnější, musí se personál 

vzdělávat. Tato povinnost je dána zákonem a tak v roce 2013 byly pracovnice přímé péče proškoleny 

v rozsahu 96 hodin. 

Jak je známo, sám člověk nic nedokáže a proto děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli způsobem 

pomáhají v naší práci. Děkujeme obci Bánov, že naši službu podpořila finančním darem, a  to částkou 

ve výši 18.000,- Kč.  

 

Děkujeme také všem, kdo ve svém volném čase zpestřují život našich klientů svými aktivitami. 


