
PODZIMNÍ TVOŘENÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ 

Na poslední říjnové úterý jsme s našimi klienty obdrželi pozvání na již tradiční 

podzimní setkání a společné tvoření seniorů a dětí v DD Krnsko. Pozvání jsme 

moc rádi přijali a těšili se na příjemné odpoledne. A vydařilo se nad očekávání! 

Děti se svými „tetami" nás už vyhlížely a po vřelém přivítání nás seznámily s 

nápadem, který si pro nás na podzimní tvoření připravily, a to sovičku z listí. 

Společnými silami jsme vyrobili soviček celou velkou partu a nakonec jsme je 

zavěsili na březovou větvičku, kterou pro nás měly děti nachystanou. Vznikla moc 

hezká dekorace na zavěšení na zeď, kterou jsme si udělali veselou podzimní 

atmosféru i u nás v Domově. Následovalo společné posezení u kávy, čaje a 

perníku, který pro nás děti se svými vychovatelkami upekly, popovídání a 

vyprávění zážitků z doby, kdy jsme se neviděli. 

Odváželi jsme si domů spoustu hezkých zážitků a báječnou náladu. 

 

Martina Sládková, pracovník přímé péče, aktivizační pracovník 

 

 



 

 

 

Nadační příspěvek pro Městské centrum komplexní péče 

 z NADACE ČEZ – Neziskovky pro rok 2022 

 

Podpora zaměřená na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které 

poskytují služby přímé péče v sociální oblasti. 

Se souhlasem zřizovatele jsme v letošním roce podali žádost o nadační příspěvek 

na nákup dvou nových PC a šesti nových chytrých telefonů. Žádost byla 

odsouhlasena, a tak jsme mohli pořídit pro úsek terénní pečovatelské služby 

Městského centra komplexní péče vybavení v celkové hodnotě 80 000 Kč. Touto 

cestou bychom rádi poděkovali NADACI ČEZ za poskytnutí finančního příspěvku. 

Pořízení vybavení bude mít pozitivní vliv na kvalitu terénní pečovatelské služby. 

 

 



 

 

 

 



 
 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
s našimi klienty a zaměstnanci  

        
Kdy: 27. 11. 2022 od 14:30h 

Kde: Městském centrum komplexní péče, venkovní prostory  
Na co se můžete těšit: 

o svařené víno 
o čaj s rumem 

o domácí cukroví 
o domácí bramboráky 

o drobné vánoční výrobky z naší dílny 
 

 
 

Těšíme se na setkání s Vámi 

 


