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TISKOVÁ ZPRÁVA  

6. června 2022 

Domov seniorů Drachtinka poskytuje pobytovou sociální službu seniorům, kteří potřebují 

každodenní nepřetržitou individuální podporu či pomoc v oblastech péče o vlastní 

osobu. K péči o klienty jsou zaměstnanci domova zvyklí využívat speciálních pomůcek, 

které jim usnadňují fyzicky náročnou manipulaci s klientem a zároveň minimalizují riziko 

poranění klienta. 

Domov je vybaven dvěma mobilními zvedáky, které jsou určeny ke zvedání a 

přesun imobilních osob na toaletu, do křesla, invalidního vozíku, do vany nebo z 

místnosti do místnosti. Počet klientů, u nichž je využití zvedáku při přesunu mimo 

lůžko nezbytný, neustále roste. Proto je nezbytné do Domova další takové zařízení 

pořídit. 

Pořizovací cena zvedacího zařízení se pohybuje okolo 150 tis. Kč.  

Vedení Domova se rozhodnulo využít již vypsané Veřejné sbírky jako jednoho ze 
zdrojů financování pro nákup zvedacího zařízení.  

Na podporu Veřejné sbírky využil Domov seniorů Drachtinka nabídky rodiny pana 
Zdenka Beránka z Medkových Kopců k uspořádání Benefičního večera s Cimbálem, 
aneb Morava v Čechách. Finanční výtěžek z z akce bude využit na nákup zvedacího 
zařízení pro imobilní klienty Domova seniorů Drachtinka. 

Benefiční večer proběhl 4. června 2022 v Trhové Kamenici. Zakoupením vstupenky 
na Benefiční večer získal host ochutnávku osmi vzorků vín od báječného vinaře pana 
Šomana z Dolních Dunajovic. K večeři si hosté pochutnali na guláši z Drachtinky, po 
celý večer jim byl rovněž k dispozici rozmanitý raut. Všichni, kteří se akce zúčastnili si 
mohli zazpívat a zatančit s Cimbálovou muzikou MORAVA z Čejkovic. Atmosféru  
moravského večera posílil folklorní soubor VYSOČAN z Hlinska. 

Velice děkujeme za přízeň a podporu naší sociální služby nejen rodině Beránkových, 
ale zároveň všem, kteří akci (nejen) finančně podpořili. 

 

Miroslava Kábelová, ředitelka 
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