
Nová návštěvní místnost 

Rádi bychom se s vámi podělili o drobnou radost, 

která se podařila v našem zařízení. Od prosince 

2020 řešíme v rámci vládních opatření možnosti 

návštěv pro naše klienty. Snažíme se eliminovat 

možné hrozby nákazy i koordinací času a místa 

setkání vzájemného setkávání. Pro klienty, kteří 

nejsou upoutáni na lůžku byly návštěvy možné ve 

vestibulu naší budovy. Uvědomovali jsme si 

úskalí, které toto místo přináší. Málo soukromí a 

někdy i horší teplotní nepohoda. Vzhledem ke 

změnám dispozic v MěCKP, jsme měli možnost 

vybudovat důstojnější zázemí pro návštěvy.  

Návštěvní místnost poskytuje dostatek 

soukromí, klidu, tepla a možnost využití i toalety. 

Jak se nám to povedlo mají možnost ocenit nejen 

návštěvy, ale prostřednictvím Benáteckého 

zpravodaje i vy čtenáři. 

Jolana Palánová, 
(koordinátor návštěv) 

 

 

Národní cena sociálních služeb- Pečovatelka roku 

V září 2021, jako již tradičně, vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb spolu 

s Diakonií českobratrské církve evangelické 9. ročník celostátní soutěže Národní cena 

sociálních služeb – Pečovatelka roku. Cílem je ocenit pracovníky ve všech druzích sociálních 

služeb, kteří jsou kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní za svou práci.  

I za MěCKP jsme se, jako každoročně, rozhodly nominovat 3 naše kolegyně. Proměnit 

nominaci v ocenění a získat 1. místo v kategorii Terénní služby se podařilo paní Aleně 

Stinkové, vedoucí Pečovatelské služby. Drobná blondýnka s neustálým úsměvem na tváři 

patří mezi „zdravé jádro“ našeho pracovního týmu, dlouhodobě odvádí profesionální a 

kvalitní práci. Během dvacetiletého působení v terénní pečovatelské službě se vypracovala 

na člověka, který je v této sociální službě nejpovolanější. Svým individuálním přístupem ke 

každému klientovi dokáže naše Alenka mnohdy zbourat hranice nedůvěry klienta k naší práci. 

Citlivým vnímáním a empatií docílila, že se v mnoha domácnostech stala pro klienty spíše 

přítelem či členem rodiny než osobou, která vykonává službu.  

 



Alena Stinková za dobu svého působení ve funkci prokázala, že je člověk na svém místě. 

Profesionál s velkým srdcem a pochopením pro bližního.  

Slavností vyhlášení proběhlo 25. 1. 2022 na Novoměstské radnici v Praze. Vyhlášení se mimo 

jiných zúčastnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a herečka Ilona Svobodová, 

která se stala patronkou akce i pro další ročníky. Slavnostním odpolednem nás provedl 

moderátor Aleš Cibulka. 

Michaela Bajerová, DiS 

Soňa Judová 

 

 

 

Paní Alena Stinková s oceněním Národní cena sociálních služeb – Pečovatelka v terénu 

 

 



Trošku jsme stěhovali 

Náš tým se pomalu rozrůstá, a tak bylo nutné zauvažovat, jakým způsobem vyřešit 

nedostatek zázemí pro pracovníky v přímé péči, místo pro nově vzniklou pozici 

administrativního pracovníka a rozšíření úseku domácí péče. Nakonec jsme ale daly hlavy 

dohromady a myslím, že se nám změna docela povedla ke spokojenosti všech. Děvčata 

z přímé péče získala nově vybavenou denní místnost na 1. patře, která je o mnoho 

prostornější, Nyní má tým zázemí pro menší porady v průběhu dne. Děvčata z domácí péče 

se přesunula do prostor bývalé denní místnosti. Kancelář vedle ředitelny obsadily kolegyně 

ze sociálního a administrativního úseku.  

 

Zázemí pro personál přímé péče – I. patro 

 

 Zázemí pro sestry DP (přízemí) 

 



 

Kancelář pro sociálního pracovníka a administrativu (přízemí) 

 

     Přijatá výzva 

Ke konci roku jsme se zapojili do soutěže o získání 

výkonné počítačové sestavy do našeho zařízení, 

kterou vyhlásila  firma IRESOFT s.r.o.. Naším 

příběhem jsme firmu oslovili, a tak jsme se stali 

jedněmi ze šedesáti výherců v této soutěži. Cena nás 

velmi potěšila, byla krásným vánočním dárkem. 

 

 

 

 

 

M. Bajerová a M. Megličová přebírají novou PC 

sestavu 



 

M. Megličová a zástupci firmy  Tyrolit CEE – P. Luděk Šácha a paní Eva Melníková 

 

Poděkování sponzorům 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří v průběhu roku 2021 přispěli 

našemu zařízení finančními, či věcnými dary. Jmenovitě bychom rádi uvedli TJ Sokol Benátky 

nad Jizerou – z finančního příspěvku byl pořízen jídelní stůl pro zaměstnance přímé péče do 

nové denní místnosti na 1. patře. Paní Vladimíra Hrůzová a firma GSP SIGN & DESIGN přispěli 

finančním darem, který byl určen k zajištění aktivit v MěCKP, spojených s vánočním časem a 

dále též k nákupu ovoce a vitamínů pro klienty MěCKP. Firma BAXANT spol. s.r.o. přispěla 

finančním darem, který byl určen na nákup dynamické antidekubitní matrace Curo Cell,  

s unikátním pulzním režimem pro klienty MěCKP. Díky finančnímu daru zaměstnanců z firmy 

Tyrolit CEE jsme mohli nakoupit zdravotní stolek k lůžku pro klienty. Zástupcům firmy Tyrolit 

CCE, děkujeme též za dary věcné. 

 

Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka 

 


