
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2009  

Život klientů v CHD Slavkov se i v roce 2009 ubíral poklidným zaběhnutým 
způsobem. Přišli k nám bydlet 4 noví klienti, v průběhu roku 6 klientů zemřelo, takže na 
konci roku jsme jich měli celkem 9.  

 
Provoz byl nepřetržitý a službu jsme se snažili poskytovat v souladu s jejím posláním, cíli a 
zásadami. Věřím, že jsme opravdu pracovali s láskou. Senioři využívali jako novinku služeb 
pedikérky. Volný čas mohli obyvatelé trávit tři dny v týdnu s aktivizační pracovnicí. Zařízení 
navštěvoval kněz, konaly se bohoslužby a besedy s knězem. 

  
Pokračovali jsme ve vybavování interiéru CHD. Dokoupil se nábytek do pokojů klientů, 
zařízení se vylepšilo po technické stránce. Máme k dispozici zvedák, který využíváme při 
transportu imobilních klientů. Personál se stejně jako minulá léta vzdělával. Začátkem roku 
byla příležitost pro klienty i personál jít se pobavit na 2. charitní ples, který se konal v Horním 
Němčí. Během roku jsme pořádali Den otevřených dveří, v rámci celorepublikového týdne 
sociálních služeb. Pro klienty jsme v létě na dvorku CHD zorganizovali grilování. Všem se 
akce líbila, takže ji určitě budeme opakovat i příští rok. Naši klienti měli zájem o přednášky, 
četbu, rozhovory a sledování naučných programů, což jsme se snažili v rámci našich možností 
klientům umožnit.  

 
Do zařízení pravidelně každý týden docházel lékař Vladimír Soušek, který v roce 2009 odešel 
do důchodu, a tak jej nahradila nová lékařka MUDr. Neugebauerová. Zaběhnutý způsob 
lékařské péče o klienty tak zůstal zachován. 

  
V létě jsme nechali pokácet staré stromy na dvorku CHD, ochotně s námi při tom 
spolupracoval starosta Slavkova. V úpravách okolí domu bychom chtěli i nadále pokračovat: 
potřebujeme parkoviště a novou přístupovou cestu. 

  
Na konci roku bylo v CHD rušněji. Klientům přišly zahrát divadlo děti z místní MŠ. 
Starostové obcí, ze kterých klienti pocházejí, jim přišli popřát k vánocům a do nového roku a 
přinesli uživatelům drobné dárky. Personál na vánoce nazdobil pěkný vánoční stromeček, 
připravil dárky a pohoštění. Koledy nám přišly zazpívat děti ze schóly ze sousedního Dolního 
Němčí a všem rozdaly vánoční přáníčka. 

 Klienty navštívil kněz, aby jim udělil pomazání nemocných. 

  
Všichni naši klienti strávili Vánoce a Nový rok 2010 v CHD, na Silvestra hodnotili starý rok 
s konstatováním, že byl dobrý, a přáním, aby ten nový byl stejně vydařený. 

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zlepšení kvality bydlení v CHD! 

Marie Straková, vedoucí CHD Slavkov. 


