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POSLÁNÍ A CÍLE SLUŽBY  

 

POSLÁNÍ: 

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory a 
zdravotně postižené spoluobčany, kteří potřebují pomoc druhé osoby, při 
svých základních životních potřebách. 

Jeho posláním je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života 
s důrazem na tradiční křesťanské hodnoty. 

 

 

CÍLE K NAPLNĚNÍ POSLÁNÍ: 

1) Co nejdelší fyzická a psychická samostatnost obyvatel – podpora a 
pomoc  vést běžný způsob života 

2)  Rozvoj péče o duchovní potřeby obyvatel 

3) Vytvoření materiálních podmínek pro důstojné prožití života i 
stáří 
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ÚVODNÍ SLOVO  

V mládí vnímáme čas jakoby okrajově, ale čím 
jsme starší, tím nám život nějak rychleji utíká. Je 
pravda, že relativně nejrychleji spějí ke stáří 
malé děti, které se za pár let naučí takové věci, 
které pak používají až do pozdního stáří, aby je 
pozvolna zase často používat přestávaly. Takový 
je přirozený chod života a je to dobře. 
Pracovníkům i obyvatelům Domu sv. Antonína 
rok 2012 uběhl docela rychle, relativně v klidu a 
v očekávání. 

Rozdíly mezi námi a generacemi našich 
prababiček, jsou však, v poslední době, velmi zřetelné. Nejenom v České 
republice, ale i v celém „vyspělém“ světě, se potýkáme s demografickým 
stárnutím populace. I přes to, že věk pro odchod do důchodu se 
prodlužuje, přibývá lidí v seniorském věku a ubývá práce schopného 
obyvatelstva. Což souvisí samozřejmě, kromě jiného, též se vzrůstající 
úrovní medicíny, menší porodností, apod. Stoupající počet seniorů se 
zákonitě promítá i v počtu žádostí o umístění do pobytových zařízení. 
Přesto, že stoupá nabídka terénních sociálních služeb poskytovaných 
v domácnostech, potřebují někteří zvýšenou pomoc druhé osoby při 
uspokojování svých základních životních potřeb. Tam, kde rodina nebo 
příbuzní nejsou schopni soustavné péče, nebo příbuzní neexistují, nabízí 
stát a jiné instituce, pobytová zařízení různého typu.  

Již mnoho let je náš domov pro seniory součástí sítě pobytových zařízení 
v Kraji Vysočina. Snažíme se případným zájemcům, kromě služby o tělo a 
psychiku, nabídnout též duchovní péči. Dům sv. Antonína je církevní 
zařízení, kde se snažíme v péči o bližního, ctít tradiční křesťanské 
hodnoty. Žádostí v roce 2012 evidujeme tolik, že nemůžeme zdaleka 
všechny uspokojit. Žádané jsou též odlehčovací služby, které v omezeném 
počtu nabízíme.  
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Rok 2012 zapadl docela přesně do trendu posledních let v oblasti 
sociálních služeb a nijak se nevymykal. Ještě v lednu každým rokem 
nevíme s jakým rozpočtem budeme hospodařit. Když se konečně dozvíme 
výsledek dotačního řízení, zjistíme, že dotace je zase nižší než v roce 
předešlém. Na rozdíl od energií a celkových nákladů, které jsou zase vyšší. 
Rozhodujeme se (v návaznosti na zvýšené důchody) zda „upravit“ ceny za 
pobyt a stravu pro obyvatele a hlavně o kolik. Přemýšlíme, kde se dá ještě 
ušetřit v oblasti osobních nákladů tak, aby neutrpěla úroveň a kvalita 
péče. Přesto, že zdravotní stav obyvatel je rok od roku horší. Máme obavy, 
jak budou hrazeny poskytované zdravotní výkony od zdravotních 
pojišťoven, protože to též není předem jasné. To vše a i jiné věci, včetně 
obnovy vybavení, jsou řešeny první měsíce daného roku a sledovány 
průběžně po celý rok. To vše v kontextu stomiliónových až miliardových 
kauz, řešených, či neřešených.  

Velkým osobním nasazením všech zaměstnanců, jak v přímé obslužné 
péči, tak ve všech pomocných profesích, se nám daří udržet nastavenou 
kvalitu poskytovaných služeb na standardní úrovni. Většina pracovníků 
Domu sv. Antonína považuje službu potřebným za svoje poslání, za což 
jim patří poděkování , jak ode mne, tak od Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského, jako zřizovatele.  

 

Ing. Ladislav Chloupek, ředitel 
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STRAVOVACÍ PROVOZ  

Náš Dům sv. Antonína poskytoval našim 
obyvatelům celodenní stravu se zajištěním všech 
teplých obědů a se 4 teplými večeřemi během 
týdne. 

Na sestavování jídelníčku se podílela hlavní 
kuchařka paní Procházková se svým týmem, dále 
pak stravovací komise, která se skládala ze 
zaměstnanců a obyvatelky našeho domova se 
svými návrhy a připomínkami. 

Jídelníček byl  vždy stanoven tak, aby zabezpečil 
vhodnou stravu pro danou skupinu a vycházel vstříc všem omezením ve 
stravě. 

                                                Marie Veithová, vedoucí stravování 

 

SPRÁVA MAJETKU  

 
Oddělení správy majetku zaměstnává na plný 
úvazek 2 pracovníky - správce a jednoho 
údržbáře, kteří zabezpečují celkový chod areálu 
po stránce technické a provozní. V zimě odklízení 
sněhu, zajištění MTZ a udržování rozsáhlé 
zahrady se zelení a ovocnými stromy. 
Zaměstnáváme též 2 pracovníky na VPP. Správce 
též odpovídá za činnost prádelny. 

 

               Jaromír Škoda – správce areálu 
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ÚSEK PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE  

 „Se smrtí se může smířit jen ten, kdo před tím 
žil.” 

Starý člověk nepotřebuje jen jídlo a lékaře, ale 
potřebuje i prostředí, podmínky a podporu, aby 
se mohl smířit se smrtí, se sebou, s druhými i s 
Bohem 

Stáří a „vyhasínání“ je přirozená, i když těžká 
část života, kterou se teprve uzavře a stane se 

celkem. Je to ovšem období, kdy je člověk odkázán 
na pomoc druhých, podobně jako v dětství – ovšem s tím velkým 
rozdílem, že se od něho už neočekávají žádné výkony. (“Jan Sokol Prof. 
PhDr. filosof, děkan Fakulty humanitních studií UK”). 

 

Tento rok byl pro nás – sestry v přímé obslužné péči – celkem poklidným 
rokem.  I když se u nás „dobíhá do cíle“, stále je co zlepšovat a vylepšovat. 

Pravdou však zůstává, že kvalita práce se nedá vždy posuzovat jen podle 
toho, jak precizně máme vypracované předpisy a jak perfektně máme 
vedenou evidenci provedené práce. Snažili jsme se a nadále usilujeme o 
jednotu slov a činů. Aby nejdůležitějším momentem ve službě potřebným 
byla lidskost, laskavost i vysoce kvalifikovaný a profesní přístup. Díky 
všem pracovníkům, že se o to snaží. 

 

SM. Salesie Tlapová – vedoucí přímé obslužné péče         
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PERSONALISTIKA 

POČET ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2012 

 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012 činil: 

 

fyzické osoby  48,71 

přepočtený stav 45,14 

K 31.12.2012   činil celkový počet zaměstnanců 
50 osob ( z toho 44 žen a 6 mužů).  

 

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích dlouhodobě spolupracuje 
s Úřadem práce. V rámci této spolupráce zaměstnával v roce 2012 v rámci 
tzv. „veřejné služby“ postupně celkem 16 osob,  z nichž 1 osoba byla 
přidělena jako koordinátor. Tyto osoby byly zaměstnávány při 
pomocných pracích na zahradě, v kuchyni či prádelně. Jednalo se 
převážně o dlouhodobě nezaměstnané spoluobčany. 

Za aktivní přístup k zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci 
veřejné služby jsme po jejím zrušení dostali finanční dotaci na zaměstnání 
1 pracovníka při pomocných pracích na zahradě a v prádelně.  
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NEMOCNOST V ROCE 2012 

 

V porovnání s rokem 2011 se snížil jak počet nově hlášených případů 
pracovní neschopnosti, tak i celkový počet neodpracovaných 
(zameškaných) kalendářních dnů z důvodu pracovní neschopnosti.  

 

Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti:  

 

celkem        14 

  z toho pro nemoc      13 

  mimopracovní  úrazy            1 

 

 z důvodu nemoci pracovní neschopnosti zameškáno 677 kal. dnů 
(z toho ženy 600 dnů, muži 77) 

         

Při zachování zhruba stejného objemu mzdových prostředků došlo v roce 
2012 z důvodu snížení počtu zaměstnanců  ke zvýšení průměrné hrubé 
mzdy. 

 

Průměrná hrubá mzda v roce 2012 činila 17 728,-  Kč.   
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VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE 

Prioritou Domu sv. Antonína v Mor. Budějovicích je udržení vysoké 
úrovně péče o klienty, a to jak po stránce fyzické, tak i duševní.  Jedním 
z nástrojů, jak toho dosáhnout, je průběžné vzdělávání zaměstnanců jak 
v oblasti přímé péče, tak i na ostatních úsecích.  

Absolvované kurzy, školení semináře v 2012 

 

- Praxe – Domov sv. Karla – Praha – Řepy 
- Komunikace s klienty s vybranými diagnózami 
- Doprovázení umírajících v zařízení sociální péče 
- Konference – Křesťan zdravotník v sociál.službách – Dům sv. 

Antonína – Mor. Budějovice 
- Péče o imobilní klienty 
- Odborná stáž – ÚSP Nové Syrovice 
- Syndrom vyhoření-Jihlava  
- Dokumentace v sociálních službách 
- Zvládání negativních emocí 
- Konference pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách 
- Konference církevních poskytovatelů sociálních služeb 
- Seminář pro ředitele a ekonomy poskytovatelů sociálních služeb 
- Cestovní náhrady 
- Vzdělávací kurz – Muzikoterapie a pohybová terapie 
- Financování sociálních služeb v České republice 
- Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách 
- Změny v oblasti sociálního zabezpečení 
- Roční zúčtování záloh na daň 
- Aktuální otázky sociálního zabezpečení 

 

Do povědomí zaměstnanců v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví 
na Třebíčsku se již dostala Konference Křesťan zdravotník v sociálních 
službách pravidelně pořádaná Domem sv. Antonína v Mor. Budějovicích. 
V roce 2012 proběhla 13. 10. 2012 na téma Služba bližnímu – snaha o 
uspokojování všech životních potřeb.  
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PERSONÁLNÍ PRÁCE 

 

Kolegiální a přátelské vztahy zaměstnanců na pracovišti velkou měrou 
přispívají  k vytváření pozitivní atmosféry a přenášejí se samozřejmě i do 
vztahu ke klientům. Dům sv. Antonína v Mor. Budějovicích proto 
podporuje i různá mimopracovní setkávání.  

 

V minulém roce jsme se opětovně v hojném počtu sešli na 
Svatoantonínském bowlingovém turnaji, uspořádali jsme zájezd 
zaměstnanců do jižních Čech a na neformálním předvánočním setkání 
poděkoval pan ředitel všem zaměstnancům za odváděnou práci a popřál 
do nadcházejícího roku. 

 

Jitka Nepomucká, mzdová účetní 
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EKONOMIKA 

Ekonomický úsek odpovídá za vedení účetní 
agendy podle zákona o účetnictví, vedení 
mzdové a personální agendy a za evidenci 
majetku. Zajišťuje účelné a hospodárné 
využívání finančních prostředků, jejich 
evidenci. Plní úkoly spojené s přípravou 
rozpočtu, plněním a vyhodnocením 
hospodaření. Provoz našeho zařízení je 
financován především příjmy od našich klientů, 
z provozní dotace MPSV a Kraje Vysočina a 
zdravotních pojišťoven.  V roce 2012 došlo opět 

ke snížení dotace z MPSV, a to o jeden mil. Kč. Přesto se nám podařilo 
udržet vyrovnaný hospodářský výsledek především díky úhradám od 
klientů, za obědy pro seniory z obce a smlouvou s ÚP. 

V roce 2012 skončilo hospodaření se ztrátou 29 tis. Kč.  

Průměrný náklad na jedno lůžko a měsíc byl 23706,- Kč (v průměru za 
obě služby). 

 

Vývoj výše dotace 

             

4400000 

4600000 

4800000 

5000000 

5200000 

5400000 

5600000 

5800000 

6000000 

2010 2011 2012 
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HOSPODAŘENÍ DOMU SV. ANTONÍNA 

 

Výnosy  v tis. Kč 
domov 

pro 
seniory 

odlehčovací 
služby celkem 

Tržby z prodeje služeb (ošetřovné , 
příspěvek na péči atd.) 13687 443 14130 

Provozní dotace MPSV 5600 160 5760 

Provozní dotace Kraj 800 30 830 

Dotace ÚP 84   84 

Tržby za výkony od zdr. pojiš. 1070 76 1146 

Zúčtování fondů 730   730 

Přijaté příspěvky 184   184 

Ostatní výnosy 718   718 

Výnosy celkem 22873 709 23582 

 

Náklady  v tis. Kč 
domov 

pro 
seniory 

odlehčovací 
služby 

celkem 

Spotřeba materiálu 3611 61 3672 

Spotřeba energie 2392 34 2426 

Opravy a udržování 538   538 

Služby 2379 28 2407 

Mzdové náklady 9384 437 9821 

Zákonné sociální pojištění 3113 149 3262 

Odpisy 1291   1291 

Ostatní 194   194 

Náklady celkem 22902 709 23611 
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Hospodářský výsledek v tis. Kč 

Výnosy celkem 23582 

Náklady celkem 23611 

Hospodářský výsledek – ztráta -29 

  

Celkem byly přijaty dary ve výši 469 tis. Kč. Naše poděkování patří i všem 
dárcům. 

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Vybavení dalších pokojů nábytkem 

Pořízení koupelnových skříněk do všech pokojů 

Vybavení stacionáře lednicí a mrazákem 

Dovybavení kuchyně 

DALŠÍ ČINNOSTI 

Byly provedeny tyto opravy:  

Vymalování chodeb a některých pokojů 

Opravy omítek a podlah 

Další běžné opravy  

  

            Ludmila Nejedlíková, účetní 
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SOCIÁLNÍ ÚSEK  

DOMOV PRO SENIORY 

 O pobyt v našem domově je stále velký zájem, 
takže čekací doba je delší než rok. V roce 2012 
jsme přijali 57 nových žádostí. Z tohoto počtu 
bylo 30 z Moravských Budějovic a blízkého okolí. 
Z dřívějších let evidujeme 111 žádostí. Ke konci 
roku 2012 bylo v evidenci celkem 168 žádostí.  
     V roce 2012 zemřelo 15 obyvatel domova – 3 

muži, 12 žen. Jeden obyvatel odešel na přání rodiny 
domů. 15 obyvatel bylo přijato.  
Původní bydliště nových obyvatel: 
Praha – 1, Třebíč – 1, Moravské Budějovice – 6, Jihlava – 2, Brno – 1, 
Uherské Hradiště – 1, Jaroměřice n. R. – 2, Jemnice – 1. 

Všichni nově přijatí obyvatelé mají vztah k moravskobudějovickému 
regionu a toužili se sem na sklonku života vrátit. 

 

           Věkové složení   Délka pobytu 

let počet  
 

roků počet 

50-60 2 
 

do 1 12 
66-70 1 

 
1-5 41 

71-75 6 
 

6-10 15 

76-80 6 
 

11-15 5 

81-85 22 
 

16-20 4 

86-90 29 
 

21 a více 3 

91-95 10 
   nad 95 4 
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Nejstarší obyvatelce je 101 let.  

Průměrný věk našich obyvatel je 84 roky.  

Nejdelší doby pobytů jsou 32, 38 a 41 let. 

 

Příspěvky na péči 

 
bez příspěvku                     7 
1. stupeň –            800 Kč  11 
2. stupeň –  4000 Kč  17 
3. stupeň –  8000 Kč  18 
4. stupeň –      12000 Kč  27 

 

     ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

Odlehčovací služby poskytujeme seniorům, o které je pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí a pečující fyzická osoba potřebuje 
nezbytný odpočinek. 
Pro tuto službu máme vyčleněna 3 místa. V roce 2012 ji využilo 12 
klientů, nejvíce jich bylo z Moravských Budějovic – 5, z Jihlavy – 2 a 
z Třebíče – 2.  Průměrná délka pobytu byla 70 dnů.  Největší zájem byl 
opět jako každý rok v letních měsících, kdy rodinní příslušníci, kteří pečují 
o své blízké, čerpají dovolenou. Několik zájemců jsme byli nuceni 
odmítnout z důvodu nedostatečné kapacity.  

 

Hana Hrušková, sociální pracovnice 
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AKCE PRO OBYVATELE 

Leden  
Výlet po Moravskobudějovickém regionu za 
betlémy 
Sbírka Tříkrálová 
Večerní škola pro dospělé na ZŠ Dobrovského 
Exkurze seniorů na ZŠ Dobrovského 
Novoroční koncert Mgr. J. Kubové a jejích žákyň 
Divadlo dětí z místní farnosti V Betlémě není místo 
Hudební kavárna s B. Bastlovou a E. Zemanovou a 
ochutnávka kávy a dezertů  
Zdravá kuchyně, zeleninový týden 
Arteterapie, tvorba mozaiky s S. M. Laurou 
103. narozeniny, oslava s p. M. Tesařovou 
Exkurze  do Domova sv. Anežky ve Velkém Újezdu 
Zábavné pečení 
Muzikoterapie s Mgr. J. Brancuzskou             
Návštěva žáků ZŠ Dobrovského v DSVA 
Sport, Svatoantonínský turnaj v bowlingu 
Křeslo pro hosta s řed. Ing. L. Chloupkem 
 
 
 
 
                     
       
                   Čtenář roku 2011 pan Jan Trnka

   
      Zábavné pečení zelňáků 22.1.2012                 
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Únor  
Večerní škola pro dospělé 
Zábavné vaření s J. Hányšem 
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným – Miss Potterová 
Valentýnský den a soutěž 
Hudební kavárna 
Masopustní program ZŠ Dobrovského 
Masopustní radovánky v DSVA, průvod maškar, koblížky, veselice 
Křeslo pro hosta s personální a mzdovou účetní  J. Nepomuckou 
Zábavné vaření s V. Zadražilovou 
Muzikoterapie s Mgr. J. Brancuzskou 
 
 
 

 
 
Večerní škola pro dospělé 6.2.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
      Masopust 21.2.2012 
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Březen  
Zábavné vaření s Jiřím Šulistou 
Večerní škola pro dospělé 
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným – Babička I. Díl 
Křeslo pro hosta s P. Suchánkovou 
Muzikoterapie s Mgr. J. Brancuzskou 
Kreativní dopoledne, velikonoční dílna, akce firemních dobrovolníků 
z RWE 
Setkání s ředitelem Ing. L. Chloupkem 
Velikonoční program žáků ZŠ Dobrovského a prodej velikonoční dekorace 
Zábavné vaření s M. Jourovou 
      
  

                                                                
 
                    Velikonoční kreativní dílna s RWE 28.3.2012 

 
 
 
Duben  
Večerní škola pro dospělé na ZŠ Dobrovského 
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným – Babička I.díl 
Den matek a obdarování květinou vedením domova 
Beseda s promítáním s Ing. I. Fryčerou- Stubaiské Alpy 
Zábavné vaření s personálem DSVA 
Křeslo pro hosta se S. M. Elektou 
Kavárna, ochutnávka kávy a dezertů 
Soutěž, vyhlášení Čtenáře roku 2011 
Muzikoterapie Mgr. J. Brancuzskou 
Indiánský bál se ZŠ Dobrovského 
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                Indiánský ples   27.4.2012                                 Den matek  11. 5. 2012                                                                                                                                    
                   

Květen  
Kavárna, ochutnávka kávy a dezertů 
Klub mlsných jazýčků 
Kytarový koncert se skupinou D. Urbánkové 
Koncert ke Dni matek s pěveckým sborem Jordán z Martínkova 
Večerní škola pro dospělé na ZŠ Dobrovského 
Kavárna – koncert pěveckého sboru Vysočina 
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným – Babička II. Díl 
Den firemního dobrovolnictví, Give@Gain Day s Plzeňským Prazdrojem 
Dlouhá muzejní noc v Muzeu v Moravských Budějovicích 
Křeslo pro hosta s ergoterapeutkou L. Čáblovou 
 
 
Červen  
Zahradní slavnost s folklórním souborem Bajdyšem 
Kavárna, ochutnávka kávy a dezertů 
Klub mlsných jazýčků 
Den otců, obdarování malým dárkem vedením domova 
Koncert studentů SOŠ 
Setkání s ředitelem Ing. L. Chloupkem 
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným – Babička II. díl 
Muzikoterapie s Mgr. J. Brancuzskou 
Výlet na zámek Červená Lhota 
Křeslo pro hosta se správcem J. Škodou 
101. narozeniny, oslava p. A. Šimkové 
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                           101. narozeniny paní Anny Šimkové 29.6.2012            

 
Červenec  
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným – Malý lord Fauntelroy 
Kouzelnický program s mistrem Waldinim 
Letní kavárna 
Klub mlsných jazýčků 
Exkurze do výrobny ručního papíru v Želeticích 
Beseda s umělcem, básníkem, výtvarníkem a hercem P. Herotem 
Pouť do Kostelního Vydří 
Vzdělávání, Akademie 3. věku s Mgr. J. Vejtasovou – Chléb a jeho historie 
Táborák 
 
 
 
 

                            
 

Táborák 2012 
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Srpen  
Koncert operních pěvkyň 
Táborák 
Letní kavárna zmrzlinová 
Vzdělávání, Akademie 3. věku s Mgr. P. Pokorným – Chléb, kultura a 
folklór 
Loutkové divadlo Fígl z Prahy, Pokec a Žužu 
Návštěva sester z Francie z generalátu kongregace Milosrdných sester sv. 
K. Boromejského 
Návštěva polských a rakouských sester 
Klub mlsných jazýčků 
 
 
                                                                                 

                       Sestry z Polska a Rakouska 23. 8. 2012 
       
  Sestry z Francie  16. 8. 2012 
 
 
 

Září  
Firemní dobrovolníci z ČEZu 
Zahájení školního roku a večerní školy pro dospělé na ZŠ Dobrovského 
Vzdělávání, Akademie 3. věku s M. Hořákem – Den pro přírodu 
Exkurze pro zaměstnance, Český Krumlov – Lipno 
Klub zdraví, Péče o chrup s MUDr. S. M. F. A. Svobodová 
Kavárna 
Klub mlsných jazýčků 
Firemní dobrovolníci z Plzeňského Prazdroje a Mercku 
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným -Marry Poppins I.část 
Den s MAS na Appaloose ranči Lažínky 
Vernisáž F. Čábla v Zámeckých konírnách v M.B. 
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Říjen  
Filmový klub s Mgr. P. Pokorným - Marry Poppins II.část 
Kavárna s Triem dědků k svátku seniorů 
Týden sociální péče 
Kavárna s Malou jemnickou dechovkou 
Vzdělávání, Akademie 3. věku s F. Vlkem, Uličník M. B. 
Klub zdraví s V. Dufkovou, Péče o tělo 
Den otevřených dveří 
Křeslo pro hosta 
Klub mlsných jazýčků 
Workshop 
Konference V. ročník 
Klub zdraví, Složení potravin s Mgr.J.Vejtasovou 
 

  
 
 Akademie 3. věku                   Malá Jemnická kapela                 Kavárna 4. 10. 2012 
 s F. Vlkem, Uličník M. B.   
 
                                         

Listopad  
Večerní škola pro dospělé na ZŠ Dobrovského 
Památka zesnulých, návštěva hrobů 
Beseda s S. M. Agnelou, Halloween 
Klub mlsných jazýčků 
Muzikoterapie s Mgr. J. Brancuzskou 
Vzpomínkové setkání 
Vzdělávání, Akademie 3. věku s Ing. J. Havlíkem ,Včely 
Keramická dílna, výroba korálků do košíků 
Křeslo pro hosta s R. Procházkovou a M. Veithovou 
Divadlo ze Zvěrkovic, Seděla pod borovičkou 
Firemní dobrovolnictví, interaktivní den s RWE, vánoční dílna  
Kavárna 
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Prosinec  
Advent v DSVA 
Mikulášská nadílka 
Křeslo pro hosta s P. P. Krejčím 
Muzikoterapie s Mgr. J. Brancuzskou                                 
Vánoční setkání zaměstnanců                                               
Besídka žáků ZŠ Dobrovského 
Posezení s ochutnávkou vánočního cukroví a punče 
Kytarový koncert skupiny D. Urbánkové 
Setkání s ředitelem  
Koncert Lukovského pěveckého sboru 
Návštěva betlémů v kostele sv. Jiljí 
Akce skautů, kulturní program 
Koncert pěveckého sboru Jordán 
 
 
 
         
      
 
 
 
 
 
 
                    Mikuláš 5. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Andílci 24. 12. 2012 
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DOBROVOLNÍCI 

I v roce 2012 spolupracuje DSVA s týmem dobrovolníků. Tito lidé věnují 
svůj volný čas a dovednosti našim seniorům a našemu domovu bez 
nároku na odměnu. Dle svých schopností a zájmů se uplatňují na úseku 
zdravotním, aktivizačním či  provozním. Patří mezi ně pracující a studenti, 
kteří  jsou začlenění do projektu Modlitba a služba, zaměstnanci  RWE, 
ČEZu, Plzeňského Prazdroje, Mercku a dobrovolníci z řad pracujících, 
nezaměstnaných a seniorů. Spolupracujeme také s občanským sdružením 
Střed, který poskytuje výcvik dobrovolníkům a jejich následné umístění.  
Velice děkujeme všem našim dobrovolníkům za jejich přízeň a spolupráci:  
Mgr. J. Brancuzské, Mgr. P. Pokornému, Mgr. J. Vejtasové, Mgr. P. Smitové, 
Mgr. E. Zemanové,    Mgr. R. Dohnalové,     Ing. I. Fryčerovi,     Ing. J. 
Havlíkovi, F. Vlkovi, B. Bastlové, V. Dufkové, P. Herotovi, F. Čáblovi, 
muzikantům Triu dědkům, amatérským hercům ze Zvěrkovic, 
loutkohercům z divadla Fígl, řádovým sestrám Kongregace sv. K. 
Boromejského, Malé jemnické dechovce, pěveckému sboru Jordán 
z Martínkova, pěveckému sboru Vysočina, Lukovskému pěveckému sboru, 
kytarové skupině pod vedením D. Urbánkové, studentům SOŠ M. B., 
skautům pod vedením p. Kučerové, žákům ZŠ Dobrovského M. B., dětem 
z místní farnosti pod vedením A. Kračmarové, dětem z MŠ na Husové ul. 
M. B. pod vedením p. uč. Michalové. 
V roce 2012 dobrovolníci odpracovali celkem 1280 hodin, z toho firemní 
dobrovolníci 208 hodin. 
 
 

    
          
 Koncert-operních pěvkyň                táborák – projekt                               Mgr. J. Brancuzská 
 Alice Martini,                                               Modlitba a služba                           -muzikoterapie 
 Marie  Steinerová, 
 Mgr. J. Kubová 
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Antonínské listy 

V srpnu 2011 v rámci nově založeného Antonínského nakladatelství vyšlo 

nulté číslo Listů Domu sv.Antonína, do kterého mohou čtenáři přispívat a 

podílet se tak na jejich tvorbě.  Obsah Listů tvoří: pranostiky, významné dny, 

historie, životopisy, společenská rubrika, citáty, kulturní akce, babské rady, 

buď fit, soutěže o ceny, cvičení paměti, informace z klubu zdraví,uličník 

Moravských Budějovic, příspěvky čtenářů, fotografie ze společensko- 

kulturních akcí aj. Časopis vychází čtvrtletně a výtěžek z prodeje „Listů 

DSVA“ je  věnován  na podporu programu Adopce na dálku ! 

 

 

        

                                                                        

                   

LISTY   
 
DOMU SV.ANTONÍNA            srpen 2011    

           1.ročník, č.0   
PRO       PRO POTŘEBY OBYVATEL DOMU SV.ANTONÍNA, KOMENSKÉHO 907, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 
                                                                                                                                      ČTVRTLETNÍK                                                                   
   
 
 
 

                                                             Mgr. Petra Tomášová, aktivizační pracovnice 
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Dům sv. Antonína – zahrada 19. 6. 2012 

 

 

Dům sv. Antonína 19. 6. 2012 
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ZPRÁVA AUDITORA  

 


