
 

Mikulášská nadílka v Městském centru komplexní péče 

A máme tu zase prosinec, rok utekl jako voda a my se ani nenadáli a začali jsme se chystat 

na mikulášskou nadílku. Letos nadílka vycházela na pracovní den, a to na pondělí 6.12. 

Již tradičně jsme se oblékly do masek Mikuláše, anděla a malé čertice. Všichni se na tuto 

každoroční aktivitu moc těší, že se opět společně pobavíme a zasmějeme a trochu i 

zadovádíme. :-) 

V odpoledních hodinách se klienti sešli na společenském sále a při kávě a malém 

pohoštění, očekávali příchod Mikuláše a jeho příznivců. Čertice, která vletěla do sálu 

s vozíkem plných dobrot a halekala, že je všechny vzala Mikulášovi a andělovi a že žádný 

nikomu nedá. Netrvalo dlouho a čertice si to rozmyslela, a nakonec dárky pomáhala 

rozdávat našim klientům.  Tímto bychom rádi poděkovali manželům Hrůzovým, 

majitelům firmy GSP z Benátek nad Jizerou, kteří věnovali finanční dary, za které jsme 

nakoupili balíčky plné dobrot. Po rozdání balíčků jsme si společně všichni zazpívali 

vánoční koledy. Bylo to krásné odpoledne plné smíchu a legrace. 

Iveta Veverková, aktivizační pracovnice 



 

Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem 

V pátek 10. prosince jsme si s našimi klienty udělali výlet do skanzenu v Přerově nad 

Labem. Nejdříve jsme se při cestě zastavili v psím útulku v Lysé nad Labem předat 

peníze, které mezi sebou vybrali klienti a zaměstnanci Městského centra pro opuštěné 

pejsky. Poté jsme dojeli autobusem do Přerova nad Labem, kde jsme do sebe nasáli tu 

pravou vánoční atmosféru. Prošli jsme si vánočně vyzdobené chaloupky s paní 

průvodkyní a zajímavým výkladem. Dýchly na nás staré časy, kdy si klienti mohli 

zavzpomínat na své dětství strávené u svých babiček a dědečků. Byly zde také napečené 

vánočky, cukroví, nasušené ovoce i krásně nazdobené vánoční stromečky „po 

staročesku“. Moc se nám tu líbilo a rádi se sem vrátíme. 

 

Marie Novotná, vedoucí aktivizačního úseku 

 



V letošní literární soutěži v kategorii Klient, zvítězila paní Olga Kalousová. 

Potěšila nás příběhem, který vždy začíná na písmenko „D“. Dovolte, abychom se s vámi, 

milí čtenáři, též podělili o důvtipné dílko, které zaslouží ocenění. 

 

 

DĚDA 

Děti dědovy dcery Doroty dělají dobrotu, 

dávají dědovi Davidovi dříví do dřevníku. 

Děda David dnes dostane důchod, dá dětem dobrý domácí dort. 

Děti doskládaly dříví do dřevníku. 

Dlabou dort, děkují dědovi - „díky dobrota“ 

Důvtipné děti dělají dědovi dárek. 

Děda děkuje, dostal dárek. 

Děti dlí daleko, děkují dědovi, docházejí domů. 

Děda David dostal dopis: 

Děkuji dědo, děti došly dobře domů. Dcera Doroty. 

Dorotino děťátko dudlá doma dudlík, dadá. 

Dorota dělá doma dobré dezerty, 

děti Dorotiny dezerty donesou dědovi. 

Dorotin druh dolévá do demižonu dobrý drink. 



Nákup nového automobilu pro terénní pečovatelskou službu, dotace 

ze Středočeského kraje – Humanitární fond v celkové výši 300 600 Kč 

V návaznosti na koncepci rozvoje terénní pečovatelské služby v Městském centru 

komplexní péče Benátky nad Jizerou, došlo v průběhu let 2019–2021 k navýšení počtu 

úvazků v Síti poskytovatelů sociálních služeb Středočeského kraje. S tím souvisela i 

potřeba rozšíření vozového parku. V současnosti disponuje terénní pečovatelská služba 

celkem 7 úvazky. V průběhu poskytování terénní pečovatelské služby MěCKP byla 

v posledních letech mezi občany Středočeského kraje identifikována potřeba rozšíření jak 

v oblasti provozu, tak i v posílení personálu. V roce 2020 a v roce 2021 bylo požádáno na 

Středočeském krajském úřadu o další navýšení úvazků v síti sociálních služeb SK. Oběma 

žádostem bylo vyhověno. Z uvedeného důvodu bylo nutné tým pečovatelek vybavit 

automobily, které jsou nezbytné k poskytování základních činností terénní pečovatelské 

služby, kde jsou služby poskytovány v přirozeném sociálním prostředí klientů – v jejich 

domácnostech. V současnosti terénní pečovatelská služba disponuje 6 automobily, což 

umožní nezávislost pečovatelek, maximální využití pracovní doby, více návštěv u klientů. 

Celkové náklady na pořízení nového automobilu dosáhly 359 000 Kč. 

Investiční akce: „Nákup automobilu pro terénní pečovatelskou službu“ se významným 

způsobem zvýšila flexibilita a tím i kvalita poskytované terénní pečovatelské 

služby.Rozšířením pracovní doby terénní pečovatelské služby v rámci celého 

kalendářního roku od 7:00 – 19:00h dojde též ke splnění požadavků Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb SK 2020–2022. 

 

 

 

 

Benátky nad Jizerou dne 28. 12. 2021 
Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka 


