
Základní údaje organizace

Název:  Ústav sociálních služeb Milíčeves

Právní forma:  Příspěvková organizace obce

Zřizovatel: Obec Slatiny

IČ: 708 919 31

Bankovní účet: 31726-541/0100

Statutární orgán: Pavel Jór

Ředitel organizace: Pavel Jór

Kontakt do zařízení: e-mail: uss.miliceves@seznam.cz, PavelJor@seznam.cz
                                     Tel.: 493 555 534, 604 730 798

Webové stránky zařízení:  www.dd-miliceves.cz

http://www.dd-miliceves.cz/
mailto:PavelJor@seznam.cz
mailto:uss.miliceves@seznam.cz


Projekt na využití finančních prostředků v     ÚSS Milíčeves- Domov   
důchodců

     V našem zařízení je mnoho oblastí, které vyžadují finanční podporu. Ovšem
je nám zcela zřejmé, že na prvním místě je pro nás spokojenost našich klientů.
Ti  velmi  rádi  využívají  účasti  na  kulturních  akcích,  které  pořádáme přímo
v našem zařízení, nebo společně s klienty jezdíme za kulturními akcemi mimo
naše zařízení. Účast na těchto akcích je velmi hojná. 

    Proto bychom chtěli případných finančních zdrojů využít na konání kulturní
akce pro naše  seniory. Naše budova se nachází v prostorách zámku, ke kterému
náleží  park  o  rozloze  7  hektarů.  V tomto  parku  v letních  dnech  pořádáme
kulturní vystoupení pro naše seniory. A nejen pro seniory z našeho zařízení, ale
také zveme seniory i z ostatních domovů pro seniory, které se nacházejí v naší
blízkosti.  Každoročně koncem léta(září, říjen)  pořádáme kulturní odpoledne,
které jsem nazvali „Loučení s létem“. Celé odpoledne začíná již brzy po obědě,
kdy  personál  dopravuje  imobilní  klienty  do  parku,  kde  se  vše  odehrává.
Většinou  se  zúčastní  z našeho  zařízení  drtivá  většina  všech  klientů  ,  včetně
imobilních.  V tento  den  jsou  také  pozváni  i  klienti  z ostatních  domov  pro
seniory. Doposud se vždy zúčastnili senioři z Domova pro seniory v Nové Pace.
Letos bychom také chtěli pozvat seniory z Domova pro seniory v Jičíně. 

     Obvykle se celého odpoledne zúčastni cca 90 lidí, včetně seniorů z jiných
zařízeních  a  včetně  obsluhujícího  personálu.  Začíná  se  většinou  kolem  13
hodiny.  Během tohoto  odpoledne  klienti  poslouchají  lidové  písně,  které  jim
zpívá  za  doprovodu  hudby  živá  kapela.  Mnozí  si  rádi  společně  zazpívají
společně  se  členy kapely.  Najdou se  i  tací,  kteří  najdou  odvahu  a  zazpívají
přímo do mikrofonu. Jelikož je dechovková hudba velmi chytlavá a rytmická,
mnoho klientů společně s personálem tančí. Tančí se přímo v zámecké zahradě.
Po chvilce následuje malá přestávka jak pro kapelu, tak pro klienty. Během této
přestávky se všichni občerství  sladkým zákuskem a kávou, nebo džusem. Po
svačině  se  všichni  vrátí  do  víru  tance a  zpěvu.  Kolem 17.  hodiny dostávají
klienti  uzené  klobásy,  které  se  udí  přímo  v našem  zařízení.  Všichni  si
pochutnají na vyuzené klobáse, ke které se podává točené pivo, nebo limonáda.
Po této večeři  se opět většina věnuje poslechu a tanci. Po celé odpoledne se
podává točené pivo limonáda. Jelikož se mnozí senioři rychle unaví, tak někteří
si jdou po večeři lehnout do svých pokojů. Ale vždy si nechávají otevřená okna,
aby slyšeli hudbu, i když jsou již na pokoji. Mnozí z klientů vydrží zpívat až do
pozdních večerních hodin.  

     Následně po skončení akce se o ní ještě dlouho mluví a vypráví .  Musím
říci, že je to akce, kterou mají klienti ze všech nejradši. 



     Pokud by nám byly přiděleny nějaké finanční prostředky, využili bychom je
právě na tuto kulturní akci „ Loučení s létem“. Využití daru by vlastně sloužilo
nejen pro naše seniory, ale také pro seniory z ostatních domovů, kteří  by se
zúčastnili.  Konáním  této  akce,  také  přispějeme  ke  spolupráci  jednotlivých
zařízení  a   k setkání  seniorů  z různých  domovů.  Pro  lepší  prokazatelnost
bychom  samozřejmě  celou  akci  uveřejnili  v místním  denním  tisku.  Již
mnohokrát se v něm objevil článek  z minulých akcích. Z finančních prostředků
bychom  uhradili:  nákup  občerstvení,  nákup  pití,  náklady  za  kapelu,  nákup
papírových  tácků  a  kelímků.  Popřípadě  bychom  finanční  zdroje  využili  k
zakoupení  altánků,  pod  kterými  si  sedají  naši  klienti  na  lavičky.  Mají  tak
možnost být na čerstvém vzduchu v parku a být tak přitom ve stínu. Pokud by
finanční hotovost postačovala na další věci, využili bychom ji na nákup barev a
brusných kotoučů na opravy laviček pro naše klienty. 

Ukázky z     minulých ročníků „Loučení s     létem“  



Předpokládané finanční náklady pro konání kulturní akce 
v     ÚSS Milíčeves, „Loučení s     létem“  

Předpokládaný počet osob, včetně ošetřujícího personálu……………….110 lidí
Termín  konání  kulturní  akce………………………………………………září,
říjen 2007

Cena zákusků…………………………………………………….…..1.500,- Kč
Cena pití(pivo, limonáda, káva)……………………………………...3.000,- Kč
Cena drobného občerstvení(slané tyčinky, brambůrky atd…………….500,- Kč
Cena klobás na uzení…………………………………………………2.500,- Kč
Cena jednorázového nádobí( papírové tácky, kelímky atd.)…………1.000,- Kč
Cena potravin(chléb, hořčice, okurka)…………………………………500,- Kč
Cena zahradních altánků……………………………………………..5.000,- Kč
Cena kapely…………………………………………………………..2.000,- Kč
Ceny nátěrových barev a brusných kotoučů na opravy laviček……...5.000,- Kč

CELKEM:                                                                                   cca. 21.000,- Kč

V Milíčevsi  den: 23.4.2007
 Zpravcoval: Jór


