OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Charitní dům Nivnice poskytuje pobytovou službu seniorům od 65 let věku, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo chronického onemocnění či zdravotního postižení,
a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
V roce 2018 bylo personální obsazení stabilní. Zaměstnanci se pravidelně vzdělávají na
školeních, která zajišťuje Charita Uherský Brod.
Kapacita našeho charitního domu je 17 míst, během roku byla obsazena na 99 %.
V loňském roce jsme oslavili 20. výročí otevření Charitního domu sv. Andělů strážných
Nivnice. Oslava se konala ve Společenském domě Beseda, zúčastnili se jí zástupci obce,
Krajského úřadu Zlín, bývalá paní ředitelka Charity Uherský Brod, vedoucí pracovníci Charity
Uherský Brod, naši zaměstnanci, zakladatelky Charity v Nivnici, a dobrovolníci. V rámci
oslavy byly odměněny tři naše pracovnice, které u nás pracují po celou dobu od zahájení
provozu.
Aktivizační pracovnice připravuje dvakrát týdně pro klienty program. Klienty navštěvují děti
ze základní a mateřské školy, Misijního klubka a Punťa klubu s různými vystoupeními nebo
programy. V adventní době přišla klientům zazpívat folklórní skupina Mužáci, děti
z folklorního kroužku pod vedením pana Vlastimila Ondry a Schola z Nivnice pod vedením
paní Miriam Smetanové. Mikulášskou nadílku si pro naše klienty každoročně připravují členky
Jednoty Orel.
V loňském roce jsme poprvé zapojili klienty do akce ,,Ježíškova vnoučata“. Klienti obdrželi
pěkné dárky, které je velice potěšily a také společný dar – televizní přijímač do společenské
místnosti. Všem dárcům velmi děkujeme za dárky a projev účasti.
Pravidelně u nás každý měsíc sloužil mše svaté P. Zdeněk Klimeš. Chtěla bych poděkovat, za
jeho návštěvy, mše sv., povzbuzení a podporu jak našim klientům, tak i pracovníkům charitního
domu.
Také bych chtěla poděkovat panu starostovi, paní místostarostce a zastupitelům obce Nivnice
za spolupráci, podporu a pravidelné návštěvy charitního domu. V loňském roce jsme od obce
obdrželi 20 tisíc korun, za které jsme pořídili klimatizaci pro klienty. Poděkování patří i všem
našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, kteří nám jakkoliv pomáhají.
Bartošová Ludmila
vedoucí CHD Nivnice
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