Slovo ředitelky k oslavě 25. výročí založení MěCKP

V pátek 27. září 2019 se v Městském centru sešli klienti, zástupci města, podporovatelé a
personál MěCKP, abychom společně oslavili 25. výročí založení našeho zařízení. Městské
centrum komplexní péče v průběhu své historie prošlo mnohými významnými změnami. Z
původního „Penzionu pro důchodce“, který byl zkolaudován v roce 1994, se postupně paleta
služeb proměňovala a rozšiřovala v souladu s identifikovanými potřebami občanů Benátek nad
Jizerou a nejbližšího okolí. Tak se postupně k pobytové službě přidala terénní domácí zdravotní
péče a pečovatelská služba, ambulantní denní stacionář a pobytové odlehčovací služby.
Samotný „penzion pro důchodce“ se od 1. 1. 2007, díky nové právní úpravě, změnil ve službu
domov pro seniory. Od 1. 1. 2009 se pak z organizační složky města stala příspěvková
organizace s vlastní právní subjektivitou. Uvedené změny neprobíhaly vždy hladce a bez potíží,
nicméně zásluhou vytrvalého a trpělivého úsilí pracovníků MěCKP i osvíceného vedení našeho
města se je povedlo dotáhnout do zdárného konce. Obrovský podíl na rozsahu a kvalitě
Městským centrem poskytovaných služeb má bývalý pan starosta Jaroslav Král, který se svým
zástupcem panem doktorem Pavlem Štifterem stáli u zrodu našeho zařízení a patří jim za to
obrovský respekt a poděkování. Nemalý podíl na rozvoji MěCKP má také bývalá tajemnice
MÚ paní Emilie Jeřábková a paní Hana Jíchová i jim patří při této příležitosti velký dík.
Nemohu v této souvislosti nezmínit bývalou paní ředitelku Jarušku Hlaváčkovou, která svým
lidským přístupem a láskou dokázala vybudovat a dlouhodobě pro klienty udržet rodinné
prostředí, ze kterého MěCKP dodnes těží a snažíme se jej uchovat jako náš největší poklad.
Sluší se také poděkovat všem zaměstnancům MěCKP, těm dlouhodobým v tuto chvíli zejména,
zde mohu s radostí a vděčností zmínit vrchní sestru paní Janu Březinovou, sestřičku Pavlu
Živnou, aktivizační pracovnici Marušku Novotnou, či již penzionované pečovatelky Milušku
Mazouchovou a Jindřišku Váňovou. Od roku 2014, kdy jsem byla jmenována do funkce já,
změny v MěCKP nabraly ještě větší dynamiku a rychlejší spád. I když ne všechny byly pro
obyvatele MěCKP příjemné, chtěla bych všem klientům MěCKP upřímně a s vděčností
poděkovat za trpělivost, podporu a srdečnost, kterou mi při každém setkání dávají. Velmi si
jejich podpory vážím a jsou pro mne doslova hnacím motorem pro další práci, prosazování
jejich oprávněných zájmů a zajišťování pohodlí a bezpečí pro všechny.
Děkuji také všem dobrovolníkům, zejména dlouhodobým, jakými jsou paní doktorka Miluše
Štifterová, paní Marta Filipcová a děti ze ZŠ Husovo náměstí pod vedením paní učitelky Ing.

Pavly Zadákové. Činnost těchto všech dobrovolníků je velmi cenná a nenahraditelná, nelze
slovy úplně přesně vyjádřit, co pro nás znamená.
Velké díky patří i současnému vedení města, panu starostovi PhDr. Karlu Bendlovi a celému
jeho týmu za podporu a letos zejména za velkou investiční akci – rekonstrukci pokojů Domova
pro seniory MěCKP, která nejen usnadnila život klientům, ale pomohla i personálu přímé péče
v lepší obslužnosti a organizaci práce.
Děkujeme také duchovním benáteckých církví - panu faráři Ing. Marku Miškovskému, který je
pravidelným i příležitostným hostem MěCKP a spoluorganizátorem mnohých aktivit. Díky za
jeho lidský přístup, přehled a ochotu poradit a pomoci klientům i personálu v široké paletě
oblastí. Vděk a poděkování patří i panu kazateli Církve bratrské Mgr. Miloši Hejzlarovi, který
také cestu za potřebnými a trpícími do MěCKP vždy najde a stává se nositelem naděje a útěchy
pro trpící a opuštěné.
Za nejdůležitější považuji upřímně a srdečně poděkovat všem zaměstnankyním – „děvčatům“
z MěCKP. Za jejich poctivou práci, obětavost, ochotu udělat vždy něco navíc a za partu, kterou
v MěCKP společně tvoříme. Není každý den jednoduchý, setkáváme se s bolestí, se smrtí, se
svými vlastními problémy a starostmi, přesto se nám dlouhodobě daří držet vysokou kvalitu
poskytovaných služeb a hlavně lidský přístup ke klientům i sobě navzájem, což já osobně
považuji za naši největší devizu a poklad našeho zařízení.
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