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„Musíme tu být jeden pro druhého,       
neboť Bůh nám ukázal, že On je tu pro 
           sv. Alžběta 

Bůh nás nekonečně miluje, proto chceme odpovídat 
na Jeho lásku službou těm, kteří to potřebují, 
v souladu s posláním našeho řádu. 

Po změně režimu v roce 1989 jsme se chtěly vrátit ke 
svému alžbětinskému poslání – k péči o nemocné, 
staré a opuštěné lidi. Ještě nám však nebyl vrácen 
zestátněný klášter, proto jsme byly nadále 
zaměstnány v jednotném zemědělském družstvu, kde 
jsme pracovaly za totality jako ošetřovatelky dobytka.  

S uvolněním politické situace jsme mohly do kláštera 
přijímat nové členky. Tyto dívky začaly postupně 
pracovat jako zdravotní sestry a sanitářky v léčebně 
dlouhodobě nemocných provozované státem 
v lůžkové části a dalších prostorách kláštera. 

V srpnu 1991 nám byla zákonem vrácena část 
zestátněného klášterního majetku. Jednalo se o 
objekt kláštera s nemocnicí a kostelem, hospodářskou 
budovou, zahradou a parkem.  

Vedení Nemocnice s poliklinikou v Třinci, pod kterou 
zdejší oddělení léčebny dlouhodobě nemocných 
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patřilo, nám vyšlo vstříc a my jsme se mohly vrátit ke 
svému poslání. Za to vděčíme zejména panu Boleslavu 
Recmanovi – tehdejšímu náměstkovi vedoucího 
odboru zdravotnictví Okresního úřadu ve Frýdku-
Místku a panu MUDr. Jiřímu Bártovi, tehdejšímu 
řediteli nemocnice v Třinci.  

Do 30. září 1991 byla léčebna přestěhována do 
uvolněných prostor objektu sanatoria v Jablunkově a 
nemocnice v Třinci a Frýdku-Místku.  

Vystěhované prostory vypadaly žalostně. Na pokojích 
zůstaly opotřebované postele a noční stolky, na 
sesternách několik starých skříní a pracovních stolů, 
v kuchyni starší nádobí včetně servírovacích vozíků a 
několika dalších předmětů. 

Rozhodly jsme se provozovat domov pro seniory, 
který na Jablunkovsku chyběl. Celý říjen jsme spolu 
s dobrovolníky usilovně pracovaly na tom, aby 
uvolněné prostory byly co nejdříve připraveny pro 
otevření domova. Probíhaly nejnutnější zednické, 
malířské a natěračské práce, úklidy, čištění peří 
z přikrývek a polštářů, nákup skříní, stolů a židlí a 
nezbytného vybavení pokojů domova a jeho zázemí. 
Souběžně se zařizovaly všechny potřebné náležitosti 
na úřadech.  
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Vše se díky Boží pomoci a nadšení sester i našich 
pomocníků dařilo, takže již 4. listopadu 1991 mohli 
být přijímáni první obyvatelé do domova, který byl 
podle hlavní patronky našeho řádu nazván Domovem 
sv. Alžběty.  

„V pokojných příbytcích bude můj lid žít, 
v domovech plných bezpečí,      
v odpočinutí bez starostí.“   Iz 32,18 

Na vánoce roku 1991 byly pokoje plně obsazeny a svůj 
nový domov zde našlo 60 seniorů a nemocných či 
zdravotně postižených osob z Jablunkova a okolí. 

Aby se noví obyvatelé našeho domova u nás cítili 
dobře, snažily jsme se postupně pokoje vybavovat a 
vylepšovat. 

V roce 1993 sestry alžbětinky z Neuburgu (Německo) 
renovovaly svou nemocnici a nabídly našemu domovu 
bezplatné předání starších postelí, matrací a nočních 
stolků, které u nás mohly ještě dobře posloužit.  

Zanedlouho se u kláštera objevily dva velké kamiony, 
které přivezly darované vybavení. Chromovaná 
pečovatelská lůžka sloužila našim klientům dalších 
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dvanáct let a v současnosti jsou ještě k dispozici 
k zapůjčení k ošetřování nemocných v domácnostech. 

V letech 1998 - 2004 potřebovali naší klienti hodně 
trpělivosti, protože probíhaly žádoucí opravy. Říká se, 
že trpělivost přináší růže, ale našim obyvatelům 
přinesla ovoce v podobě příjemnějšího pobytu 
v renovovaných pokojích a dalších prostorách 
domova. Vyměnila se okna, opravil vodovodní řád, 
elektroinstalace, na chladnou terasovou dlažbu byla 
položena příjemná podlahová krytina. Domov byl 
vybaven dorozumívacím zařízením napomáhajícím 
k rychlé komunikaci klientů s personálem a zároveň 
sloužícím jako telefon, rádio či místní rozhlas.  

V roce 2005 se podařilo pokoje klientů vybavit 
příslušenstvím lépe odpovídajícím jejich potřebám. 
Nová polohovací lůžka, noční stolky a nábytek přispěly 
k naplňování vysokých nároků ošetřovatelské péče a 
k vytvoření příjemného domácího prostředí. 
K zajištění většího soukromí při provádění 
hygienických úkonů byly v r. 2007 zakoupeny zástěny. 
Pomocí satelitů se rozšířila nabídka televizních 
programů a instalací kamery v klášterním kostele se 
umožnilo sledování bohoslužeb v televizi přímo na 
pokojích.  
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V prvních letech činnosti domova bylo prioritou využít 
všechny prostory, které mohly posloužit k bydlení, a 
tak odpovědět na potřebnost služby v našem okolí. 
Kapacita domova se do roku 2000 zvýšila ze 60 na 70 
míst. V roce 2002 vzniklo díky půdní vestavbě dalších  
9 nových pokojů a v domově mohlo bydlet 78 osob.  

V roce 2014 se nám díky rekonstrukci dvou 
třílůžkových a dvou čtyřlůžkových pokojů podařilo 
získat dva jednolůžkové a 5 dvoulůžkových pokojů 
s vlastním sociálním zázemím (WC + sprchovací kout). 
Domov už tedy má pouze jedno a dvoulůžkové 
pokoje. K tomuto kroku vedoucímu k většímu 
soukromí, jež patří k prioritám standardů kvality, jsme 
přistoupily i přesto, že se tím kapacita domova snížila.  

Domov má nyní 69 míst. K bydlení slouží klientům 19 
jednolůžkových a 25 dvoulůžkových pokojů. 
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„Když nestaví dům Hospodin, marně se 
lopotí člověk. Nestaví-li dům Hospodin, 
nadarmo se namáhají stavitelé.“  
           Ž 127,1 

Po delší absenci oprav a údržby bylo nutné objekt 
domova a celý areál zrekonstruovat. Ale kde na to vzít 
a od čeho začít? Všechny opravy a jejich financování 
jsme daly na starost sv. Josefovi. Věříme, že díky jeho 
přímluvě spojené s lidským úsilím bylo každým dalším 
rokem Boží požehnání stále viditelnější. 

Začalo se plynofikací kotelen klášterních objektů a 
venkovním rozvodem plynu. Od října 1995 se 
v domově už mohlo topit plynem.   

Během následujících let se nejen vyměnil vodovod, 
elektroinstalace, okna, podlahové krytiny, ale 
proběhla také výměna venkovní kanalizace a její 
napojení na veřejnou síť. Vše probíhalo za plného 
provozu. Umíte si jistě představit, kolik hluku a prachu 
museli klienti, sestry i zaměstnanci snést a kolik 
nepořádku uklízecí četa uklidit. I řemeslníci se museli 
obrnit trpělivostí, když se jim klienti a personál „pletli 
pod nohama“. 
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Nápadů na vylepšování prostředí domova byla 
spousta. Aby vznikl prostor pro trávení volného času 
klientů a přijímání návštěv, v  letech 1997-1999 byly 
výklenky na jednotlivých patrech uzavřeny 
prosklenými stěnami s posuvnými okny. Ukázalo se 
však, že tyto prostory se nedalo využívat v zimním 
období, kdy zde vládlo vlhko a chlad. V roce 2008 
proto došlo k výměně prosklených stěn a nová okna 
spolu s provedenou izolací proměnila tyto lodžie ve 
čtyři nové místnosti – knihovnu, kavárničku, kuchyňku 
a obývací pokoj, které se staly vyhledávanými místy 
klientů i jejich rodinných příslušníků. 
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Jaký prostor by se ještě dal využít k bydlení? No přece 
půda! Proč by myšky, stěhující se na zimu do tepla, 
měly mít pro sebe tolik místa? Od myšlenky k činu 
nebylo daleko... 

V září 1999 jsme zahájily jednání se zástupci okresu, 
města a okolních obcí o možnosti rozšíření domova 
úpravou půdních prostor. Projekt byl finančně 
podpořen a už koncem roku se mohlo začít 
s přípravnými pracemi. V roce 2000 se z iniciativy 
přátel domova uskutečnil v klášterním kostele 
benefiční koncert, jehož výtěžek byl věnován na 
pokračování prací na půdní vestavbě. Díky mimořádné 
dotaci MPSV se mohl nový prostor vybavit nábytkem, 
polohovacími lůžky a dorozumívacím zařízením. 
Vzniklo tak třetí nadzemní podlaží s pěti novými 
pokoji, jídelnou a velkou víceúčelovou místností. 
Součástí této přestavby byl také výtah spojující 
jednotlivá patra s bezbariérovým východem na 
nádvoří. 
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Tvář domova se znovu začala měnit na jaře roku 2003. 
Na místě bývalé lehárny vyrostla do podzimu roku 
2004 nová přístavba, na niž přispívaly především 
sestry ze svých úspor. Plánovaným přínosem této 
stavební akce byl zejména rozvoj společenských, 
zájmových, terapeutických a duchovních aktivit a 
zajištění většího soukromí dalším klientům domova 
zmenšením počtu vícelůžkových pokojů. V novostavbě 
spojené s původní částí domova vznikly další čtyři 
pokoje, víceúčelová místnost pro volnočasové aktivity, 
rehabilitace, prostorná společenská místnost 
s bufetem a kaple. 
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Také fasáda a střecha objektu se během let dočkala 
oprav a nových nátěrů. 

Po několika letech klidnějšího chodu domova se opět 
ozval zvuk sbíječek. Ukázalo se, že je nezbytné provést 
sanaci vlhkého zdiva v kuchyni a jejich přilehlých 
prostorách. Část vlhkých stěn byla odříznuta a 
speciálními deskami oddělena od základů. 
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Ztížení chodu domova zapříčinila počátkem roku 2012 
tuhá zima. V době, kdy začaly polevovat ledy, nastal 
několikadenní usilovný boj s vodou, která začala skrze 
základy pronikat do několika místností v suterénu 
domova. Jakmile to počasí dovolilo, byli jsme nuceni 
provést neplánovanou izolaci dalších vnějších stěn 
domova ze strany nádvoří, kde z technických důvodů 
nemohlo být provedeno jejich odříznutí. 

Aby se vyřešil problém s chladnějším prostředím 
v okrajových částech domova, v letech 2014-2015 
došlo k výměně starých plynových kotlů za nové 
regulovatelné a kotle byly rozmístěny na více místech 
objektu, čímž se dosáhlo požadovaných teplot a 
tepelného komfortu. 
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V roce 2015 pak byla položena nová podlahová 
krytina na chodbách 1. i 2. podlaží, což kromě zajištění 
bezpečí klientů ještě zvýšilo útulnost domova.  

Výtah z nádvoří na 3. patro stále častěji zůstával stát 
tam, kde neměl. Po zvážení aktuálních i budoucích 
potřeb klientů a finanční náročnosti spojené 
s výměnou pouze některých částí výtahu jsme se  
nakonec rozhodly vyměnit nevyhovující poruchový 
výtah za nový, který byl uveden do provozu v září 
2016. Zároveň s těmito stavebními úpravami byly 
opraveny a potřebám klientů nově přizpůsobeny tři 
pokoje a koupelny s WC na 3. nadzemním podlaží. 
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„Otvíráš svou ruku        
a sytíš vše živé s laskavostí.“    Ž 
 

Sestry a zaměstnankyně kuchyně nás nenechávají 
hladovět. Ani stará kamna nebránila v minulosti tomu, 
aby bylo včas a chutně navařeno. Obletování kolem 
horké plotny a zvedání těžkých hrnců, nošení kbelíků 
s uhlím, brzké ranní vstávání, aby se pec rozehřála... 

 V roce 1996 se kuchyň dočkala modernizace. Stará 
kamna na černé uhlí byla vyměněna za elektrické 
kotle a plynové sporáky a k přepravě stravy na 
jednotlivá oddělení domova začaly sloužit nové 
vyhřívací vozíky.  

V roce 2002 byla díky dotaci MSK kuchyň vybavena 
konvektomatem, výkonným robotem a klimatizací. 
Podle možností se snažíme našim kuchařkám usnadnit 
nelehkou práci novými stroji či jinými úpravami. 
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„Neusilujte o pomíjející pokrm,                   
ale o pokrm zůstávající pro život věčný.“ 
            Jan 6,27 

Každý člověk potřebuje nejen stravu tělesnou, ale 
také duchovní. 

V prostorách nově otevřeného domova chyběla kaple, 
kde by klienti měli kdykoliv přístup a kde by se také 
mohli účastnit bohoslužeb. Rozhodly jsme se ji 
vytvořit ze dvou pokojů, které před vystěhováním 
léčebny sloužily jako „rudý koutek“ a ředitelna.  

Proč jsme pro kapli zvolili právě tyto prostory? 
V 30. letech minulého století, kdy se stavěl nový 
klášter s nemocnicí a nebyl ještě postaven kostel, byla 
podle pamětníků provizorní kaple na tomto místě. 

25. listopadu 1992  prožíval domov sv. Alžběty 
krásnou slavnost. V tento den olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner za přítomnosti kněží, obyvatel a 
přátel domova, zaměstnanců, sester a jiných hostů 
požehnal kapli zasvěcenou Božímu milosrdenství.  

Kaple však od počátku nevyhovovala svou kapacitou. 
Mnozí účastníci museli bohoslužby prožívat na chodbě  
při otevřených dveřích.  
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V plánované přístavbě domova jsme proto pro tento 
účel vyhradily jedno patro.  

Nová kaple Božího milosrdenství byla slavnostně 
posvěcena 30. září 2004 ostravsko-opavským 
biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem.  

Klienti mohou kapli využívat k tiché osobní modlitbě, 
ke společné modlitbě růžence, k adoraci 
eucharistického Krista nebo k poslechu náboženských 
písní v podání chrámových sborů či schol. Ve 
stanovené dny je zde sloužena mše svatá, které se 
kromě klientů účastní i věřící z okolí. Klientům je 
poskytována duchovní podpora podle osobních 
potřeb a přání. Mají možnost účastnit se  
náboženských přednášek nebo požádat o duchovní 
rozhovor.  

Snažíme se klienty, kteří o to projeví zájem, 
doprovázet ve chvílích utrpení, pomáháme jim 
vyrovnávat se s vlastním stářím a smrtí a jsme jim 
nablízku v posledních hodinách pozemského života. 

Pamatujeme také na duchovní potřeby klientů jiných 
vyznání a podle jejich přání jim zprostředkováváme 
duchovní podporu prostřednictvím představitelů 
příslušných církví. 
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„Hory a vrchy velebte Pána,                        
vše, co na zemi roste, veleb Pána.“               
          Dan 3,75-76 

Po otevření domova bylo nutné vyčistit park a  
nádvoří, které byly zanedbané. Sestrám a dalším 
pomocníkům se nelenilo, a tak se brzy kolem domova 
pěkně zelenilo. Celý areál se postupně měnil 
v příjemné místo odpočinku, procházek, posezení ve 
stínu stromů či pergol, které je vyhledávané nejen 
klienty domova a těmi, kteří je navštěvují, ale také 
našimi sousedy a jinými osobami, kterým se zde líbí 
nebo zde „náhodně zabloudí“.  

V roce 1994 byla v parku postavena lurdská jeskyně. 
Posvětil ji O. Syrach Janicki – františkán, který 
v Jablunkově v té době působil jako kaplan.  

Pan Pavel Ország z Hrabyně pro nádvoří zhotovil 
sochu sv. Alžběty Durynské, která je hlavní patronkou 
řádu i patronkou domova. Na svahu nad nádvořím 
byly vysazeny keře, založeny skalky a postaveny dvě 
pergoly. Po vydláždění nádvoří zámkovou dlažbou 
bylo nádvoří osázeno okrasnými stromy a růžemi a 
opatřeno kašnou s vodotryskem, lavičkami a 
osvětlením. 
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Další místo k posezení a vyhlídce bylo vytvořeno 
v okolí přístavby domova před kaplí. Park je zajímavý 
krušpánkovým nápisem PAX ET BONUM, tedy 
v překladu POKOJ A DOBRO, které se snažil šířit svatý 
František z Assisi. Jeho sochu pro park zhotovil pan 
Ján Lesňák z Levoče a u příležitosti poutní slavnosti 
Panny Marie Andělské z Porciunkule ji 2. srpna 2010 
posvětil O. biskup František Václav Lobkowicz.  

Podařilo se nám domov i jeho okolí bezbariérově 
zpřístupnit. Výtah z kuchyně na 2. podlaží byl po 
čtyřiceti letech provozu v nevyhovujícím technickém 
stavu a neodpovídal bezpečnostním normám. 
V r. 2006 byl vyměněn za nový.  

V roce 2010 byly v parku domova upraveny zpevněné 
plochy a vytvořen bezbariérový přístup k altánu, jenž 
byl pro svou polohu pro mnohé klienty nedostupný. 
Také byl vydlážděn nový chodník k hospodářským 
budovám, po kterém se klienti snadno dostanou i do 
hospodářských budov, kde chováme domácí zvířata, 
která mnohým klientům přibližují kousek domova. 

Pro snadnější přístup klientů na duchovní a kulturní 
programy pořádané pro veřejnost v klášterním kostele 
jsme zakoupily schodišťovou plošinu a byl 
bezbariérově upraven vstup do kostela bočním 
vchodem. 
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“Přistupujme před Boha s opravdovým 
srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem 
očištěným od zlého svědomí a s tělem 
obmytým čistou vodou.“              
      Žid 10,22 

Voda nám v domově díky Bohu nechyběla ani 
v obdobích sucha. Kromě umyvadel na pokojích byly 
však klientům k dispozici pouze dvě koupelny 
vybavené jednou sprchou a dvěma umyvadly. Se 
zvyšováním kapacity a kvality bylo nutné zvyšovat i 
počet toalet a koupelen. V současné době máme 8 
společných koupelen a 4 další patří k příslušenství 
sedmi pokojů klientů. Všechny koupelny a toalety jsou 
upraveny pro potřeby vozíčkářů. 

Protože se nám podařilo uspět s projekty v různých 
dotačních programech, mohly jsme postupně pořídit 
do koupelen hydraulicky zvedanou vanu, sprchovací 
lůžko, speciální polohovací perličkovou vanu, zvedací 
hygienické židle a elektrické zvedáky, sloužící 
k bezpečnému přesunu klientů upoutaných na lůžko či 
vozík z pokoje do koupelen. Tyto pomůcky se staly 
nenahraditelnými pomocníky pro klienty i personál 
domova.  
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 „Posíláme vám peníze, nakupte za ně 
potřebné a přineste vše na oltář 
Hospodina.“       Bar 1,10 

Častokrát jsme mohly zakusit cílenou Boží péči o nás a 
o ty, kteří nám jsou svěřeni. Když domov něco 
potřeboval, odpovědí na to, kde sehnat peníze, byly 
vyhlášené dotační programy v oblasti, kde jsme to  
potřebovaly. 

Z dotací jsme mohly pořídit také pomůcky pro 
handicapované a nové přístroje. 

Pro klienty se svalovou disfunkcí, kteří nemohou 
používat ani běžný vozík, bylo zakoupeno 
5 speciálních vozíků, čímž nemusí být odkázáni pouze 
na své lůžko, ale mohou pobývat i mimo vlastní pokoj, 
v prostorách domova nebo v jeho okolí.  

Po vzniku přístavby byla v nově upravených 
prostorách zřízena rehabilitace, která byla vybavena 
přístroji pro elektroléčbu a magnetoterapii, 
ultrazvukem, terapeutickým laserem, biolampou a 
pohybovým přístrojem MOTOmed pomáhajícím při 
aktivní i pasivní pohybové léčbě horních a dolních 
končetin.  
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K sociálnímu začleňování klientů výrazně přispělo 
zakoupení devítimístného Fordu Tranzit Combi 
s úpravou pro dva invalidní vozíky v roce 2008. Na 
tomto projektu se finančně spolupodíleli 
Moravskoslezský kraj, Město Jablunkov, okolní obce, 
další sponzoři a sestry alžbětinky. 

Auto klienti využívají k účasti na kulturních akcích, 
k nákupům, k vyřízení osobních záležitostí, 
k návštěvám lékaře nebo míst, která jsou jim blízká či 
pro ně zajímavá.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domov sv .  A l žběty  v  proměnách  času  | 22 
 

 „Čiňme druhé radostnými.“                                                          
             sv. Alžběta 

Toto naše motto se snažíme naplňovat nejen dobrým 
slovem a službou obyvatelům domova, ale také 
snahou o zpříjemnění jejich volného času. 

Pořádáme společenské akce, zajišťujeme vystoupení 
hudebních a folklorních souborů, připravujeme 
divadelní představení a scénky, do kterých se snažíme 
zapojit i ochotníky z řad klientů. Na konci masopustu 
bývá maškarní bál s živou hudbou, tombolou a 
vyhodnocením nejlepších masek.  
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Radost a osvěžení pro duši přinášejí klientům 
vystoupení dětí mateřských a základních škol při 
různých příležitostech.  

K nejoblíbenějším akcím patří opékání párků či 
smažení "vaječiny" v parku domova doprovázené 
hudbou, soutěžemi a zpěvem. 
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Do domova přichází asi 20 dobrovolníků, kteří se 
rozhodli věnovat nezištně část svého volného času ve 
prospěch našich klientů. Někteří jsou jim dispozici 
rozhovorem, nasloucháním, předčítáním, poskytnutím 
doprovodu na procházkách, jiní asistují při společných 
aktivitách, jako je malování, práce s textiliemi, 
papírem či přírodními materiály. Dobrovolníci 
pomáhají také při různých akcích domova, při 
organizování různých zajímavých aktivit, soutěží, 
výletů apod. 
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Od listopadu 2011 mají zájemci z řad našich klientů 
možnost pomazlit se se zvířecími mazlíčky díky 
dobrovolnicím, které s nimi přicházejí do domova. 
Nejdříve to byl sibiřský kocour, teď to jsou další 
kočičky a pejsci. Byl tu také poník, kterého si mohli 
pohladit. 
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 „Bude-li naslouchat moudrý,               
přibude mu znalostí.“     Přísl 1,5 

Mohlo by se zdát, že už víme, jak máme svou práci 
dělat. Proč bychom tedy měly někde sedět a 
poslouchat přednášky? S odstupem času vidíme smysl 
a cenu těchto nových zvyklostí a vyplněných papírů, 
které jsou spojeny s naplňováním standardů kvality.  

Rok 2007 byl pro nás coby poskytovatele sociálních 
služeb rokem plným změn, které s sebou přinesl nový 
zákon o sociálních službách.  

Prvořadou povinností bylo splnit všechny podmínky 
nutné k získání oprávnění k poskytování sociálních 
služeb. Toto oprávnění nám bylo vydáno 7. června 
2007 rozhodnutím o registraci Krajským úřadem jako 
prvnímu domovu pro seniory v Moravskoslezském 
kraji.  

Zaměstnanci absolvovali různá školení, kurzy a 
semináře a postupně se standardy utvářely a “uváděly 
do života“. 

V roce 2012 jsme si objednaly dobrovolný audit 
kvality. Po třídenním prověřování dodržování 
standardů kvality v našem domově auditoři ohodnotili 
službu 116 body, čímž nám bylo potvrzeno, že 
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standardy kvality splňujeme na 80,56 %. Tento 
výsledek nás mile překvapil a byl pro nás odměnou 
osmileté společné usilovné spolupráce celého týmu 
pracovníků v přímé péči s průvodkyněmi kvalitou. 
Inspektoři nám rovněž doporučili, ve kterých 
oblastech můžeme jednotlivé požadavky standardů 
ještě vylepšovat a službu dále zkvalitňovat. 

Teď své zkušenosti s přímou péči můžeme předávat 
dalším pokolením. Na praxi k nám dojíždějí studenti 
Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci, 
praktikanti v rámci kurzů a studenti středních i 
vysokých škol se sociálním či zdravotnickým 
zaměřením.  

Podle zpracovávaných výstupů je praxe přínosná 
nejen pro studenty a klienty domova, ale také pro 
personál domova, neboť mladí lidé vnášejí mnoho 
dobrých postřehů a nápadů.   

V roce 2013 jsme uspěly v projektu zaměřeném na 
tříleté vzdělávání našich pracovníků, který byl 
financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
a ze státního rozpočtu České republiky.  

Témata seminářů se týkaly oblasti péče o seniory, 
osoby s různými druhy demence a aktivizace klientů 
sociálních služeb. Pomohly nám k využívání účinnější 
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poskytují potřebnou péči, a podpořily osobnostní 
rozvoj pracovníků pro zvýšení efektivity pracovních 
činností a týmovosti pracovního kolektivu. 

Na vzdělávání zaměstnanců klademe velký důraz. 
Kromě povinného každoročního externího vzdělávání 
se zaměstnanci účastní interního vzdělávání vedeného 
sestrami, které jsou vyškoleny jako průvodci kvalitou a 
zároveň je zaměstnancům poskytována podpora 
nezávislého odborníka formou supervizí. 
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Několik čísel na závěr 
  

V roce 1991 v domově pracovalo 24 osob, z toho 13 
řeholních sester a 11 civilních zaměstnanců. Postupně 
se měnila nejen kapacita domova, ale také složení 
obyvatel domova. Většina z nich už dnes potřebuje  
převážnou nebo úplnou pomoc druhé osoby při 
zvládání péče o vlastní osobu, s čímž je spojena 
potřeba vyššího počtu zaměstnanců. V současnosti 
v domově pracuje 54 osob, z toho 27 řeholních sester 
a 27 civilních zaměstnanců (z nichž pět pracuje na 
dohodu o provedení práce či pracovní činnosti). 
V období pětadvaceti let bylo do Domova sv. Alžběty 
přijato 440 klientů.  
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modlitební podporou – a zde zaujímají významné 
místo rovněž klienti našeho domova.  

 

Pamatujeme na Vás v modlitbě a vyprošujeme Vám 
požehnání, pokoj a dobro u Toho, který je Dobro 
nejvyšší. Vždyť především Bohu patří naše vděčnost, 
On je Pánem celého díla a bez Jeho požehnání by bylo 
marné všechno naše lidské namáhání. 

 

Vaše sestry alžbětinky z Jablunkova 

 

 

 

 

 

 

Díky, že jste s námi 

Za to, že jako sestry alžbětinky můžeme naplňovat své 
poslání službou potřebným, patří náš vřelý dík:  

 našim civilním zaměstnancům a firmám, které 
s námi spolupracovaly nebo spolupracují, a svou 
poctivou a obětavou prací či dobrou spoluprací 
jsou nám velkou oporou;  

 zástupcům úřadů na všech úrovních – 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Moravskoslezského kraje, Města Jablunkov a 
okolních obcí - kteří naši službu podle svých 
možností a priorit finančně podporují, aby náš 
domov mohl fungovat co nejlépe;  

 konkrétním lidem, kteří nám pomohli vrátit se 
k našemu alžbětinskému poslání již v roce 1991, 
přestože podle zákona mohla být léčebna 
dlouhodobě nemocných provozována 
v klášterních objektech dalších deset let;  

 těm, kteří nám pomáhají zvednutím ruky v náš 
prospěch při hlasování na zastupitelstvech, 
sponzorskými dary, dobrovolnickou činností, 
dobrým      slovem,      povzbuzením,     ale    také 
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Požehnání sv. Františka: 

Pán ať ti žehná 
a ať je tvou stráží. 

Ať nad tebou rozjasní svou tvář 
a smiluje se nad tebou. 

Ať k tobě obrátí svou tvář 
a dá ti svůj mír. 

 


