
Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.

Nové Město na Moravě

2010V ý r o č n í  z p r á v a



Vize

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. je profesionální, stabilní a vyhledávanou součástí sítě 

poskytovatelů hospicové péče, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou odbornost 

a lidský přístup.

Poslání

Posláním Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. je pomáhat lidem ohroženým izolací v období 

vážné nemoci, stáří, umírání a v době po úmrtí někoho blízkého. Toto poslání naplňujeme 

praktickým poskytováním i rozvíjením hospicových služeb, služeb pro seniory a dobrovolnického 

programu.

Kdo jsme?Naše vize a naše poslání
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NA POSLEDNÍ CESTĚ 

NEBÝT SÁM



Etický kodexEtický kodex zaměstnanců Hospicového hnutí – Vysočina, o.s.

Smyslem tohoto etického kodexu je stanovit základní pravidla a meze, kterými se zaměstnanec Hospico-

vého hnutí – Vysočina, o.s. (dále HHV) řídí při poskytování sociálních a zdravotních služeb.

Každý zaměstnanec HHV se snaží svojí prací přispět k posunu v přístupu veřejnosti k umírání. Pomá-

há naplnit právo umírajících zvolit si způsob prožití posledních dnů svého života. Při poskytování služeb      

vychází z individuálních potřeb klienta a jeho rodiny. Aktivně podporuje osoby, které pečují o své blízké. 

Podpora pak nekončí úmrtím klienta, ale přirozeně pokračuje péčí o pozůstalé. Dodržuje přitom legisla-

tivu ČR, standardy kvality sociálních služeb, zásady defi nované tímto etickým kodexem, vnitřní směrnice

a předpisy HHV, etický kodex vlastní profese (např. etický kodex zdravotní sestry, sociálního pracovníka, 

etický kodex lékaře) a k němu souvztažné etické normy (př. Charta práv pacientů). Na základě těchto 

norem jedná a pracuje.

Etické zásady zaměstnance HHV

• zachovává při své práci úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého   

 jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení 

 a sociální postavení

• dává přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy

• je si vědom možností i mezí své odbornosti. Možnosti využívá optimálně a meze nepře- 

 kračuje, aby nezasahoval a nepůsobil nad rámec svých kompetencí

• je zodpovědný za rozvoj svého profesního zaměření a zvýšení své odborné úrovně, 

 včetně dovednosti řešit etické problémy a dilemata

• je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se klientů, které se dozví 

 v souvislosti s výkonem své práce. Tato povinnost platí i po ukončení pracovního 

 poměru. 

Klient a uspokojení jeho přání a očekávání jsou hlavním cílem práce zaměstnanců HHV 

a tvoří logický základ plánu péče o tohoto klienta. 
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ÚvodSlovo úvodem

Život a smrt

Dvě slova, která k sobě neoddělitelně patří…..a přece je jejich obsah tak 

odlišně vnímán a přijímán.

Život je oslavován, přijímán s radostí, naplněn sny a touhami. Často 

mluvíme o jeho smyslu, hodnotách a prioritách. Je prožíván každou            

vteřinou, každým slovem, každým skutkem. Je radostný a krutý zároveň. 

Úspěšný i neúspěšný, přijímaný s pokorou i pohrdáním. Jeho rychlý tep 

nás často zaskočí nenávistí, závistí, přírodní katastrofou...

Dnešní hektická doba plná moderních komunikačních prostředků nám 

dává velký prostor mluvit o životě. O všech jeho barvách a vůních.            

O všech jeho tvářích. A my jdeme vstříc diskusi. Hledáme řešení. Vždyť 

všichni chceme, aby náš život byl krásný, plný, úspěšný... 

Smrt. Jakoby nebyla. Střežena hradbou mlčení. Těžké téma, které nás leká, o kterém neumíme mluvit,         

na které nejsme nikdy dost připraveni. A přitom je to jediná jistota, kterou máme, na kterou se můžeme 

spolehnout. Dříve nebo později na ni každý myslíme. Všichni si přejeme to stejné. Aby byla rychlá, abychom 

netrpěli, abychom v této těžké hodině nebyli sami.  

...život, jakkoliv dlouhý, neomylně končí smrtí.

Dnes už vím, že smrt, tato těžká chvíle, může obohatit život. A to i přesto, že v danou chvíli cítíme přede-

vším velkou bolest. Jsem vděčna Hospicovému hnutí  - Vysočina, o.s. za to, že mi lidé uvnitř umožnili dojít 

k tomuto poznání. Za silný prožitek, o jehož velikosti jsem neměla ponětí. Proto jsem dnes tady,  připravena 

pomáhat.

S velkým díkem a úctou                                                   

Zdeňka Marková –  předsedkyně HHV  
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Činnost HHVZpráva o činnosti občanského sdružení v r. 2010

Do roku 2010 jsme vstoupili s poměrně důležitými změnami. Rozšířilo se spektrum nabízených služeb 

a k dřívějším pěti pilířům HHV tak nově přibyly odlehčovací služby. A většina služeb, s výjimkou služeb 

registrovaných pod odborným sociálním poradenstvím (rodinný pokoj, poradna Alej) byla zpoplatněna.           

V průběhu roku došlo ještě k další změně. V důsledku nadměrného vytížení pracovníků jihlavského středis-

ka padlo rozhodnutí o ukončení poskytování služby Sociálně-aktivizační činnosti.

V průběhu 1. pololetí došlo také k dalším změnám v zaměstnanecké oblasti. Postupně došlo k ukončení 

pracovních poměrů s p. Cahou, p. Štěpánkem a p. Filipovou. V květnu jsme naopak zaznamenali přírůstek    

v podobě nové zdravotní sestry v jihlavském středisku - Ludmily Křivánkové. Pracovní tým se poté stabili-

zoval a jedinou další změnou v druhé části roku byl již pouze odchod ing. Andrýska do důchodu a jeho další 

zaměstnání v HHV pouze na dohodu a na zkrácený úvazek.

Velmi složitá byla situace ohledně fi nancování činnosti, kdy do poslední chvíle nebyl znám osud naší žá-

dosti o dotaci v rámci dotačního výběrového řízení Krajského úřadu. Dotaci jsme nakonec získali a to, spolu 

s provedeným snížením nákladů a s dosaženým zvýšením výnosů - díky získané podpoře žďárského Úřadu 

práce, grantu nadačního fondu GlaxoSmithKline a rostoucí rodině dárců a sponzorů – přispělo k tomu, 

že se již začátkem 2. pololetí podařilo zajistit fi nanční krytí rozpočtu na rok 2010. Významně to přispělo              

k uklidnění uvnitř HHV a projevilo se to celkově kladně v jeho činnosti. Od července bylo vytížení péčemi       

v obou střediscích maximální. Za zvládnutí celého náročného období zaslouží všichni zaměstnanci velký dík.

V průběhu celého roku 2010 jste mohli sledovat dosti živý vývoj situace, týkající se paní Ivy Kondýskové. 

Radost nám udělala podzimní prezidentská milost, která jí byla udělena krátce  po návštěvě prezidentského 

páru v Novém Městě na Moravě.  

K horším zprávám loňského roku patří skutečnost, že i nadále zůstáváme bez smlouvy s VZP, což pro nás 

představuje výrazný handicap ve srovnání s některými jinými poskytovateli domácí hospicové péče.  

Naopak k našim radostnějším zážitkům  patřily naše loňské benefi ční koncerty. K tradičnímu jarnímu kon-

certu jsme se rozhodli přidat i další pravidelný, tentokrát podzimní benefi ční koncert v Jihlavě. Více nalez-

nete na speciální nové stránce naší výroční zprávy – kultura a vzdělávání. A tam se dozvíte i o významných 

vzdělávacích akcích, které jsme mohli díky grantu získanému od Lesů ČR loni realizovat.

V listopadu r. 2010 proběhla volební valná hromada. Jejím výsledkem je nové složení předsednictva                 

a kontrolní a revizní komise. Věřím, že jak noví členové orgánů, v čele s novou předsedkyní p. Zdeňkou 

Markovou, tak zbývající členové sdružení a především zaměstnanci HHV udělají maximum pro to, aby i rok 

2011 přinesl zvýšení stability HHV a zlepšení jeho pozice  ve zdravotní a sociální síti kraje Vysočina.  

Ing. Petr Havlíček – ředitel
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Nové službyPoskytované hospicové služby
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 a)   Domácí hospicová péče – DHP

„… budu přemítat o vší té nádheře, kterou jsem měl možnost prožít. Budu myslet na krásu světa a nesejde 

na tom, jak budu starý; vždy budu naříkat, že ho musím opustit. Budu muset vyvinout hodně úsilí, abych 

uvěřil, že to, co mě čeká, je stejně krásné jako to, co nechávám za sebou. Dar tohoto života.“ (Sam Keen) 

Domácí hospicová péče je nejvýznamnější službou Hospicového hnutí – Vysočina, o. s., kterou poskytuje-

me od roku 2005. Pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem, jejichž onemocnění je v závěrečném stádiu          

a kteří si přejí strávit poslední čas svého života doma, v kruhu svých blízkých. 

Když se ocitneme v takové těžké životní etapě, jakou je vážná nemoc, či umírání někoho blízkého, málokdy 

víme, co dělat. Tápeme, hledáme… Smyslem naší služby je, pomoci našim klientům na této cestě hledání 

najít to, co potřebují, bezpečně je provázet neznámou situací. 

Služba domácí hospicové péče je komplexní – pokrývá veškeré potřeby umírajících i pečující rodiny. 

Vzhledem k tomu, že tyto potřeby se mohou často měnit, jsme připraveni na tyto změny pružně reagovat 

a služba je těmto změnám přizpůsobována. Proces umírání je neopakovatelný, jedinečný a proto je třeba 

ke každému z klientů přistupovat individuálně. 

Domácí hospicová péče nabízí klientům mnohem víc než pouhou ošetřovatelskou a pečovatelskou péči, 

nabízí víc, než odlehčení pečující rodině. Je prostorem pro všechny radosti a starosti zúčastněných osob. 

Chceme, stejně jako Ira Byock ve své knize Dobré umírání, aby se pacient a jeho rodina cítili natolik citově 

v bezpečí, že začnou na své poslední týdny a dny pohlížet jako na příležitost k vzájemnému sdílení.

 b)   Hospicová péče na tzv. Rodinném pokoji

Další varianta hospicové péče, nabízející rodinám možnost doprovázení svého blízkého v důstojném pro-

středí speciálního hospicového pokoje s odbornou zdravotnickou i psychosociální péčí. 

 c)   Odlehčovací služby pro seniory a chronicky nemocné

Služba zaměřená na osoby pečující o své blízké a příbuzné, kteří jsou z důvodů staří či nemoci na jejich 

stálé péči závislí. Cílem  je poskytnout těmto pečujícím čas na odpočinek, načerpání sil a vyřízení si svých 

osobních záležitostí. 

 d)   Poradna Alej

Poradna pro těžce nemocné, pozůstalé a truchlící, nabízená formou osobního setkání, telefonicky i elektro-

nickou formou přes internetové stránky: www.hhv.cz.

 e)   Domácí zdravotní péče

Výkon odborných zdravotnických úkonů, poskytovaných registrovanými zdravotními sestrami na doporu-

čení praktického lékaře. Služba je poskytována v domácím prostředí klienta. 

 f)   Dobrovolnické služby

Služby, poskytované již devět let dobrovolníky HHV při jejich pravidelných návštěvách Domova pro seniory 

na Mitrově, Domu klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou, Léčebny dlouhodobě nemocných na Buchtově 

kopci a Domova pro seniory v Lesnově. 

 g)   Sociálně aktivizační centrum pro onkologicky nemocné

Služba poskytovaná osobám s diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Kvůli nedostatku kapacit 

bylo poskytování této služby střediskem hospicové péče v Jihlavě k 30.6.2010 ukončeno. 



Činnost SHP Nové Město n. M.Domácí hospicová péče Nové Město na Moravě

Rok 2010 byl v domácí hospicové péči (dále DHP) ve znamení dvou rozdílných pololetí. Zatímco v první 

polovině roku bylo poskytnutých péčí pouze několik, v druhé půli roku se vše dohnalo a konečný počet péčí 

se ustálil na čísle 21, tedy na stejném jako v předchozím roce. Péče byla poskytována převážně v oblasti 

okresu Žďár nad Sázavou, jedna péče byla poskytnuta na žádost MOÚ Brno i mimo kraj Vysočina. HHV 

uzavřelo k 1.2.2010 dohodu o provedení práce s dalším lékařem, MUDr. Meduňou z ambulance bolesti v 

nemocnici v Novém Městě na Moravě.

Proběhlo také několik schůzek s praktickými lékaři z oblasti Žďárska,  Novoměstska a Bystřicka. Tým HHV 

zde představil svoje služby a poskytl o sobě praktikům informace, užitečné a potřebné z pohledu eventuální 

budoucí spolupráce. 

Od 1.1.2010 došlo ke zpoplatnění služeb. Tento fakt se na zájmu o DHP příliš neprojevil, počet poskytnutých 

péčí se nesnížil. Zájemce o službu může k zaplacení služby využít sociálního příspěvku na péči, s jehož 

vyřízením na příslušném městském úřadě v případě potřeby zaměstnanci HHV vypomáhají. S pracovníky 

městských úřadů je v tomto směru navázána dobrá spolupráce. 
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Domácí hospicovou péči v roce 2010 ve středisku v Novém Městě na Moravě zajišťovali tito 

pracovníci:

Lékaři: MUDr. Věra Němcová, MUDr. Miroslav Meduňa

Zdravotní sestry: Helena Nosková, Jaromír Šebek

Koordinátor: Ing. Milena Petrová

Sociální pracovník: Tereza Pavlíková

Asistenti (pracovníci v sociálních službách):   

 Alena Palánová, Vojtěch Zikmund, Ing. Milena Petrová, 

 Daniela Filipová (do konce dubna 2010)

Statistika za rok 2010: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

Průměrný počet dnů v jedné péči:

21

1029

20



Tyto služby jsme zaregistrovali k 1.1.2010. Během celého roku byla tato služba poskytnuta šesti klientům, 

ve většině případů šlo o zastoupení pečujícího v době, kdy pečující nemohl být přítomen, případně o po-

moc při osobní hygieně.

Odlehčovací služby poskytovali v roce 2010 ve středisku v Novém Městě na Moravě tito pracovníci:

Koordinátor: Ing. Milena Petrová

Pracovníci v sociálních službách: Alena Palánová, Vojtěch Zikmund, Ing. Milena Petrová,   

 Daniela Filipová (do konce dubna 2010)

Zdravotničtí pracovníci: Helena Nosková, Jaromír Šebek

Statistika za rok 2010:
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Půjčovna zdravotnických pomůcek je především pro domácí hospicovou péči důležitou nedílnou službou.  

V případě zájmu a dostatečného počtu volných pomůcek je zapůjčujeme i mimo rámec našich péčí.

Tato služba je samozřejmě zpoplatněna. prvním poplatkem je vratná záloha, která činí  5% z pořizovací 

ceny pomůcky a vrací se při vrácení pomůcky, pokud není použitím poškozena. Vlastní půjčovné pak před-

stavuje denní sazba, která je odvozena od pořizovací ceny dané pomůcky.

Statistika za rok 2010:

Služba domácí zdravotní péče byla zavedena od 1.1.2010, zdravotní sestry docházejí do domácnosti za kli-

entem a provádějí u něj výkony předepsané praktickým lékařem. Vzhledem k tomu, že si tyto výkony musí 

klient hradit v plné výši, nebyla služba klienty tolik využívána a ani my sami ji aktivně nenabízíme.

Statistika za rok 2010:

Počet klientů:   

Počet hodin u klientů:                                              

4

7

Odlehčovací služby

Domácí zdravotní péče

Půjčovna zdravotnických pomůcek

celkový počet zdravotnických pomůcek

počet výpůjček

počet klientů, kteří půjčovnu využili

nejčastěji půjčované pomůcky

117

91

46

polohovací lůžka, antidekubitní matrace

Počet klientů:   

Počet hodin u klientů:                                              

6

632

Činnost SHP Nové Město n. M.



Činnost SHP Nové Město n. M.

Rodinný pokoj
Rodinný pokoj byl vybudován ve spolupráci Nemocnice Nové Město na Moravě, Kraje Vysočina a Hospi-

cového hnutí – Vysočina, o.s. v průběhu roku 2005 s cílem vytvořit první pokoj hospicového typu v Kraji 

Vysočina. Jeho slavnostní otevření proběhlo v prosinci 2005. První rok provozu probíhal v režimu pilotního 

projektu. Výsledky a jejich vyhodnocení potvrdily oprávněnost této myšlenky a od té doby je rodinný 

pokoj ve standardní nabídce služeb Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě. Za celé období

od otevření rodinného pokoje až do konce roku 2010 bylo v rodinném pokoji umožněno zemřít 60 pa-

cientům. Ve 26 případech využily rodiny i možnosti přímého doprovázení. Možnost bydlet na pokoji                         

s umírajícím je specifi kum, které vytváří z nemocničního pokoje pokoj „hospicový“.  Veškerou zdravotnickou 

a ošetřovatelskou péči zabezpečuje v rodinném pokoji odborný personál Léčebny dlouhodobě nemocných 

na Buchtově kopci, kde je rodinný pokoj umístěn. Pracovníci novoměstského Střediska hospicové péče 

poskytují umírajícím na rodinném pokoji a jejich rodinám psychosociální podporu. 

Umístění pacienta na rodinný pokoj je v pravomoci primáře LDN, který zohledňuje i žádosti o umístění         

z prostředí domácí péče i z jiných zdravotnických zařízení.

Prostředí rodinného pokoje zabezpečuje uchování lidské důstojnosti v posledním stádiu lidského života. 

Děkuji tímto celému personálu oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných i rodinným příslušníkům klientů 

rodinného pokoje za vzájemnou snahu tuto důstojnost akceptovat a udržovat.   
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Statistika rodinného pokoje za rok 2010:   

Vojtěch Zikmund – koordinátor Rodinného pokoje

Počet klientů

Počet návštěv ze strany HHV

Celková obsazenost RP (dny )

13

41

178

Statistika poradny Alej za rok 2010:

Počet klientů:   

Počet kontaktů:                                              

19

45

Správný podtitul poradny Alej je Poradna pro pozůstalé, truchlící a lidi vážně nemocné a je registrovaná 

v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách pod odborným sociálním poradenstvím. Služby 

poradny Alej se poskytují zdarma a jsou naprosto diskrétní. Kontakt probíhá formou osobního setkání kli-

enta s poradcem, ale může probíhat také telefonicky nebo i elektronickou formou. Vstup k elektronickému 

kontaktu je na internetových stránkách Hospicového hnutí – Vysočina, o.s.

Práce laických terapeutů se opírá o profesní zázemí odborných spolupracovníků. Již několikaletá dobrá 

poradenská praxe svědčí o potřebnosti této služby, která v naší společnosti dlouhodobě chyběla. 

Poradna Alej

Vojtěch Zikmund – koordinátor Poradny Alej



Činnost SHP Nové Město n. M.Dobrovolnický program HHV – rok 2009

Během uplynulých dvou let přivítalo HHV celkem 11 nových dobrovolníků. Je to doklad toho, že si lidé čím 

dál více uvědomují důležitost a nepostradatelnost dobrovolnické činnosti, která je časově náročná a není 

fi nančně ohodnocena.

Dobrovolníci Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. , Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě 

pravidelně navštěvují klienty smluvních přijímacích organizací:

 • Domov pro seniory, Mitrov

 • Dům klidného stáří, Žďár nad Sázavou

 • LDN – Sanatorium Buchtův kopec

Dobrovolnické návštěvy byly obohaceny o hudební a výtvarnou činnost, a to hlavně na LDN. Dobrovolníci 

přicházejí za klienty s kytarou a zpěvníky a společně zpívají. Oblíbené jsou hlavně písně lidové. Tyto písně 

všichni znají a mnohým připomínají mládí. Při výtvarné činnosti se malují nebo lepí barevné papíry na vý-

kresy s již předkresleným motivem. Obě nové činnosti byly přijaty s velmi pozitivním ohlasem. Dobrovolníci 

se také zapojují do organizování kulturních a vzdělávacích akcí, pořádaných HHV.

Kontakt s každým klientem vyžaduje od dobrovolníků plné nasazení, a proto je nezbytné o naše dobrovol-

níky pečovat. Každý měsíc se scházejí k pravidelným schůzkám, na kterých probírají a vyhodnocují situace, 

které je potkaly při setkání s klientem a se kterými si nevědí rady. Supervizorkou dobrovolnické skupiny 

HHV je Mgr. Renáta Šillerová a spolupráce s ní je pro dobrovolníky velkým přínosem.

Dobrovolníkům patří za všechnu odvedenou práci velké uznání a poděkování. Jsou pro nás       

neodmyslitelnou součástí našeho sdružení.
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Statistika dobrovolnického programu za rok 2010:

Alena Palánová – koordinátorka dobrovolníků SHP Nové Město na Moravě

9

DPS Mitrov

Dobrovolníci:

Hodiny:

16

860

LDN Buchtův kopec DKS Žďár n. S. Celkem

9

517,5

9

297,5

27

1675



Činnost SHP JihlavaDomácí hospicová péče Jihlava

V uplynulém roce jsme měli tu čest doprovázet 8 klientů na jejich poslední cestě. Každá z těchto cest byla 

výjimečná, tak jako je výjimečný každý náš klient. Jsme za tuto možnost velice rádi, dochází při ní k vzá-

jemnému obdarovávání, kdy my se snažíme předat našim klientům mnoho praktických rad a povzbuzení    

a zároveň čerpáme z jejich odvahy a lásky s jakou pečují o své blízké.

Jsme rádi, že jsme v minulém roce mohli do našeho týmu přivítat nového kolegu – pana doktora Bohdana 

Trnku. Jeho příchod zvýšil kvalitu péče o naše klienty a zároveň dodal na jistotě zdravotním sestřičkám.      

O to víc, že pan doktor je člověk se srdcem na pravém místě a spolupráce s ním je skvělá. Také jsme rádi, že 

se podařilo získat peníze na vzdělávání našich pracovníků a všichni pracovníci mohli projít kurzem krizové 

intervence. 
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Domácí hospicovou péči po většinu roku 2010 ve Středisku hospicové péče v Jihlavě zajišťovali 

tito kvalifi kovaní pracovníci:

Lékař – konzultant: MUDr. Bohdan Trnka

Koordinátor: Michaela Vodová

Zdravotní sestry  - interní: Ludmila Křivánková, Dana Verbóková

Zdravotní sestry – externí: Jana Kolčavová, Ilona Paulová, DiS., Jaroslava Doležalová

Sociální pracovník: Tereza Pavlíková, DiS.

Asistenti – interní: Jaroslava Němcová, Alena Drštičková

Asistenti – externí: Josef Řáda, Michaela Földešiová, Jana Vystrčilová

Počet klientů:                                         

Počet hodin strávených u klientů:           

Průměrný počet dnů v jedné péči:          

8

809,4

47,75

Tereza Pavlíková, DiS. – sociální pracovnice

Statistika DHP Střediska hospicové péče v Jihlavě za rok 2010:



V rámci této služby chceme pečujícím pomoci, aby sami mohli kvalitně pečovat. Hlavním předpokladem 

pro kvalitní péči o někoho blízkého je, že pečující osoba má možnost odpočinku a dostatek svého osobního 

volna k načerpání sil. Pomocí odlehčovacích služeb chceme pečující osobě dát mnohdy to nejcennější 

– „čas“, který může strávit, jak potřebuje. To pak má v důsledku samozřejmě pozitivní dopad na osobu,            

o kterou je pečováno. 

Při poskytování odlehčovacích služeb se držíme zásad:

 a) diskrétnosti – všichni pracovníci jsou vázáni slibem mlčenlivosti, který se vztahuje na všechny

  skutečnosti, které se pracovníci dozvědí v souvislosti s poskytováním sociální služby,

 b) individuálnosti, respektu k potřebám  – služby poskytujeme na míru potřebám klienta, 

  snažíme se plně respektovat jeho zvyklosti a přání,

 c) profesionality – služby poskytují kvalifi kovaní pracovníci, kteří se i nadále soustavně vzdělávají.

Odlehčovací služby jsou zpoplatněné, platný ceník je k nalezení na webových stránkách www.hhv.cz. Služ-

by poskytuje tým pracovníků složený ze sociálního pracovníka, pracovníků v sociálních službách a zdra-

votnických pracovníků.

Odlehčovací služby po většinu roku 2010 ve Středisku hospicové péče v Jihlavě zajišťovali tito 

kvalifi kovaní pracovníci:

Koordinátor: Michaela Vodová

Sociální pracovník: Tereza Pavlíková, DiS.

Asistenti – interní: Jaroslava Němcová, Alena Drštičková

Asistenti – externí: Josef Řáda, Michaela Földešiová

Zdravotničtí pracovníci: Ludmila Křivánková, Dana Verbóková

11

Odlehčovací služby

Statistika poskytnutých odlehčovacích služeb za rok 2010 ve Středisku hospicové péče v Jihlavě:

Počet klientů

Průměr počtu hodin péče o 1 klienta

Součet poskytnutých hodin odlehčovacích služeb

11

60

659,95
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Půjčovnou zdravotnických pomůcek  disponuje i středisko hospicové péče v Jihlavě. V případě potřeby 

dochází k přesunům mezi oběma středisky, aby se pokud možno všem žadatelům vyhovělo. Přednost mají 

samozřejmě klienti našich služeb. Půjčovna je pro ně další důležitou námi poskytovanou službou. V případě 

zájmu a dostatečného počtu volných pomůcek je samozřejmě zapůjčujeme i klientům, kteří žádnou naši 

službu nevyužívají.

(pokračování na str.12)

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Činnost SHP Jihlava

Tereza Pavlíková, DiS. – sociální pracovnice



Činnost SHP Jihlava

Dobrovolnický program HHV v SHP Jihlava – rok 2009

Dobrovolníci Hospicového hnutí – Vysočina, o.s., Střediska hospicové péče v Jihlavě pravidelně navštěvují 

klienty přijímací organizace

 • Domov pro seniory, Lesnov

Dobrovolníci přinášejí seniorům vítanou změnu – novou energii, pohodu a radost zvenčí. Nejčastěji si spolu 

povídají  na pokoji, zúčastňují se akcí, které pořádají zaměstnanci Lesnova, a pokud počasí dovolí, a to je 

nejvíce vítané - poskytují doprovod na procházku, nebo vyjížďku ven do přírody.

Vítanou, teď už tradiční akcí, bylo 30. června opékání buřtů na terase, se zpěvem a hrou na kytaru, které se 

zúčastnilo cca 80 obyvatelů domova. 

V listopadu 2010 se konal kurz pro dobrovolníky, v rozsahu 24 hodin, na téma: Dobrovolnictví – role dob-

rovolníka a prohloubení znalostí z oblasti péče o seniory a těžce nemocné. Kurs zahrnoval 3 odpolední 

setkání a jeden víkendový workshop. Odpolední setkání byla zaměřena především teoreticky (př. přednáška 

MUDr. Evy Balnerové o gerontologii), „víkendovka“  byla vedena lektorkou PhDr. Ivanou Honzlovou a byla 

zaměřena na sebepoznání a sebezkušenost. Kurz byl účastníky, kterými byli dobrovolníci obou středisek, 

hodnocen velmi kladně.

Jihlavským dobrovolníkům náleží velké uznání a poděkování za ochotu a obětavost. 

Statistika dobrovolnického programu za rok 2010:

Alena Drštičková – koordinátora dobrovolníků SHP Jihlava

Dobrovolníci:

Hodiny:

DPS - Lesnov

14

637

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.   /   Výroční zpráva    201012

V loňském roce došlo v našich půjčovnách k významnému doplnění a navýšení počtu i sortimentu našich 

zdravotnických pomůcek. Díky grantu Ministerstva zdravotnictví byla zakoupena 4 nová polohovací lůžka.

Nadace Charty 77 nám poskytlo dar, za který jsme si pořídili infúzní pumpu. Firma Soral & Hanzlík poskytla 

darem jednu aktivní antidekubitní matraci.

celkový počet zdravotnických pomůcek

počet výpůjček

počet klientů, kteří půjčovnu využili

nejčastěji půjčované pomůcky

55

64

23

polohovací lůžka, antidekubitní matrace

Statistika za rok 2010:
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HHV – kultura a vzděláváníKultura a vzdělávání

Rok 2010 byl pro Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. významný dovršením deseti let trvání občanského sdru-

žení. Počátek roku  byl provázen právě událostmi spojenými s tímto výročím. 19. února proběhlo v zasedací 

místnosti Městského úřadu v Novém Městě na Moravě ofi ciální výroční setkání, na kterém přijali účast 

starostka Nového Města na Moravě Z. Marková, starosta Žďáru nad Sázavou Mgr. J. Brychta a řada dalších 

významných hostů. 

24. března byla z iniciativy Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. otevřena výstava fotografi í z prostředí 

hospiců Nevšední tvář radosti v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Oslavy výročí byly zavr-

šeny 28. března benefi čním koncertem houslového virtuosa Jaroslava Svěceného v novoměstském 

evangelickém kostele. V rámci prezentace desátého výročí HHV vyšlo i několik článků v regionálním tisku.

4. května navštívila skupina pracovníku střediska z Nového Města na Moravě nově vytvořené středisko 

domácí hospicové péče DUHA v Hořicích, kde jsme vzájemně hovořili o úskalích domácí hospicové péče.

5. května jsme pro veřejnost připravili osvětovou akci v rámci pravidelných Hospicových večerů, během 

které jsme veřejnost seznámili se službami HHV a využili jsme i přítomnosti MUDr. Ondřeje Slámy z Brna 

a primáře onkologického odd. novoměstské nemocnice MUDr. Rostislava Stríže k rozpravě o hospicové            

a paliativní péči. 

1.10. 2010 se konal v jihlavském Středisku Kurz individuálního plánování v domácí hospicové péči        

pro HHV a ostatní poskytovatele domácí hospicové péče, který zorganizovalo HHV. 

5. října se střediska z Jihlavy i Nového Města na Moravě  poprvé prezentovala informačním stánkem  

na náměstích obou měst v rámci Týdne sociálních služeb. Následující den, 6. října, pořádala obě střediska 

Den otevřených dveří. 

4. listopadu se Ing. P. Havlíček a V. Zikmund aktivně zúčastnili krajské konference o hospicové péči       

v Kraji Vysočina v Kongresovém sále Kraje Vysočina v Jihlavě.

Po dobré zkušenosti s pořádáním kurzu individuálního plánování zorganizovalo HHV dvoudenní Kurz    

krizové intervence pro pracovníky přímé péče HHV i pro ostatní poskytovatele domácí hospicové péče    

v Kraji Vysočina. 

15. listopadu Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. pořádalo první Benefi ční koncert v Jihlavě. Konal se v kostele 

sv. Ignáce, kde vystoupili kytarový virtuos Štěpán Rak a recitátor Alfred Strejček. 

10. prosince pracovnice Střediska hospicové péče v Jihlavě prodávaly výrobky klientů v rámci vánočních 

trhů. Akci sponzorovala fi rma BOSCH Diesel, s.r.o. 

Všechny tyto akce dokládají již nezastupitelné místo Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. v novoměstské        

a jihlavské komunitě i v rámci hospicové péče v  Kraji Vysočina. 

Vojtěch Zikmund 



ÚčetnictvíFinanční zpráva

Účetnictví HHV v roce 2010 vedla účetní fi rma René Pintera, Ba. z Nového Města na Moravě. 

Všechny uváděné částky jsou v Kč, zaokrouhleny na tisíce.

B. I.

B. IV.

B. VI.

B. VII.

Tržby za vlastní služby

Ostatní tržby

Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

            309 000,-

626 000,-

1 410 000,-

3 143 000,-

5 488 000,-

Výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

-206 000,-

-206 000,-

A. II.

A. IV.

B. I.

B. II.

B. III.

B. IV.

Rozvaha

Dlouhod. hm. maj. celkem

Oprávky k dl. maj. celkem

Dlouhodobý majetek celkem

Zásoby

Pohledávky celkem

Krátkodobý fi n. maj. celkem 

Jiná aktiva celkem

Krátkodobý majetek celkem

Aktiva celkem

671 000,-

- 525 000,-

146 000,-

12 000,-

98 000,-

177 000,-

29 000,-

316 000,-

462 000,-

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíAktiva

Stav k prvnímu dni 
účetního období

           671 000

-456 000

215 000

0

122 000

433 000

28 000

583 000

798 000
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A. I.

A. II.

A. III.

A. IV.

A. V.

A. VI. 

A. VII.

Výkaz zisku a ztráty

Spotřebované nákupy celkem

Služby celkem

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

438 000,-

704 000,-

4 394 000,-

2 000,-

85 000,-

70 000,-

1 000,-

5 694 000,-

Náklady
Skutečnost 

v běžném účetním období Označ.



ÚčetnictvíFinanční zpráva

A. I.

A. II.

B. II.

B. III. 

B. IV.

Rozvaha

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

Vlastní zdroje celkem

Dlouhodobé závazky celkem 

Krátkodobé závazky celkem

Jiná pasiva celkem 

Cizí zdroje celkem

Pasiva celkem

       137 000,-

        -206 000,-

-69 000,-

78 000,-

431 000,-

22 000,-

531 000,-

462 000,-

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíPasiva

Stav k prvnímu dni 
účetního období

904 000,-

-698 000,-

206 000,-

151 000,-

439 000,-

2 000,-

592 000,-

798 000,- 

Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

kraj Vysočina

  - z toho Fond Vysočiny 

město Nové Město na Moravě

ministerstvo zdravotnictví

město Jihlava 

Provozní dotace celkem (B. VII.) 

Sponzorské dary (viz Výnosy, B. VI.) 

- nadace a granty 

- dary od obcí, fi rem a fyzických osob 

Ostatní (Výnosy, B. IV.)

 - Úřady práce 

 - ostatní výnosy 

Vlastní služby (Výnosy, B. I.)

Příjmy celkem

700 000,-

          2 207 000,-

148 000,-

150 000,-

66 000,-

20 000,- 

         3 143 000,-      

          1 403 000,-

             680 000,-

            723 000,-

633 000,-

554 000,-

79 000,-

309 000,-

5 488 000,-
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PoděkováníDěkujeme

za podporu fi nanční: 

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále: Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

O r g a n i z a c e :

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Nové Město 
na Moravě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

a Evropské sociální fondy

Úřad práce 

Žďár nad Sázavou

N a d a c e ,  g r a n t y :

Z v l á š t n í  p o d ě k o v á n í  

zaslouží Nadační fond GSK, patřící společnosti GlaxoSmithKline, s.r.o., který nám v roce 2010 
poskytl vysokou fi nanční částku na úhradu nákladů na zdravotnictví a vzdělávání.

F i r m y :

Dary v hodnotě od 10.000,- Kč: 
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P o d ě k o v á n í   

patří i dalším nadacím a společnostem, u nichž jsme v loňském roce uspěli se svými žádostmi a projekty. 

Úřad práce 

Jihlava

JCZ, s.r.o.  PEK OIL, s.r.o. 



PoděkováníDěkujeme

ALPA, a.s., AUDIO Fon centr, s.r.o., Bystřicko – Povrchové úpravy, a.s.,  CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK, s.r.o., 

Česká spořitelna, a.s. – Jihlava, Dentin – Libuše Havlíčková,  Disperga, spol. s r.o., FINAUDIT s.r.o. Brno,       

Horácké autodružstvo, Integra Jihlava, s.r.o., ITC Zlín,  Normservis s.r.o, Oční optika – Olga Petříková,                

Ovoce a zelenina - František Slovák, Stavebniny Jun,  Stavební fi rma Svoboda,  Waldviertler Sparkasse              

von 1842, ZZN Žďár n. S., a.s.

F i r m y :

Dary v hodnotě do 10.000,- Kč: 

J e d n o t l i v c i : 

Hana Berková, Vlasta Blažková, Ing Anna Brettová, Alena Bruchanová, RNDr. Martin Grigar,  Martin Hána,  

Jaroslav Heberstein, Marie Hermanyová, Petra Hladká, Ing. Jan Jirků, kolektiv zdravotních sester z gyne-

kologicko-porodnického oddělení, Zdeňka Marková, Jaroslav Miklík, Šárka Modráková, Ing. Antonín                   

Neubauer, Helena Nosková, Ing. Leoš Pohanka, Lucie Rosická, Mgr. Renáta Šillerová, Denisa Šindlerová, 

Ludmila Šperglová, Miroslav Zelený, Pavel Žilka

D a l š í  m ě s t a ,  m ě s t y s y  a  o b c e :

Bobrová, Bory, Bohdalec, Bukov, Bystřice nad Perštejnem, Cikháj, Dalečín, Dlouhé, Dolní Rožínka, Chlum, 

Jámy, Jimramov, Kadov, Křižánky, Křižanov, Malá Losenice, Nová Ves, Ostrov nad Oslavou, Polnička, Radešín, 

Radňovice, Radostín nad Oslavou, Rozsochy, Rožná, Řečice, Suchá, Světnov, Svratka, Štěpánov nad Svrat-

kou, Ubušínek,  Úsobí, Vepřová, Věcov, Věchnov

Za podporu nefi nanční a za spolupráci: 

Lektoř i ,  odborní  spo lupracovníc i ,  superv izoř i :  Mgr. Miroslav Erdinger, Mgr. Miloš Havlík, 

MUDr. Ondřej Sláma, Mgr. Renáta. Soukupová, MUDr. Eva Balnerová, PhDr.  Ivana Honzlová , PhDr. Jana 

Rusňáková  

Organizace :  LDN Buchtův kopec, Nemocnice Nové Město na Moravě, Domov pro seniory Mitrov, 

Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, HESTIA – národní dobrovolnic-

ké centrum, Novoměstské sociální služby, Centrum Zdislava, Farní sbor Českobratrské církve evangelické    

v Novém Městě na Moravě.

Dík patří také všem anonymním dárcům, spolupracovníkům, sympatizantům a podporovatelům a všem, 

kteří byť jen slovem projevili díky a úctu nad vykonanou prací HHV.

Velký dík patří všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří v loňském roce     

v nelehkých podmínkách odvedli skvělou práci.

Z v l á š t n í  p o d ě k o v á n í

si zaslouží všichni naši klienti a rodiny, ve kterých jsme mohli poskytovat domácí hospico-

vou péči a péči na rodinném pokoji, jakož i klienti všech našich dalších služeb. Všichni tito 

nám dali svou důvěru a spolupracovali s námi většinou v nejtěžších chvílích svého života. 

Upřímně děkujeme.
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FotogalerieFotogalerie

Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě:
zleva: Ing. P. Havlíček, J. Matulková, V. Zikmund, Ing. M. Andrýsek, Ing. M. Petrová, J. Šebek, H. Nosková

Středisko hospicové péče Jihlava
zleva: D. Verbóková, J. Němcová, M. Vodová, L. Křivánková, A. Drštičková, T. Pavlíková,DiS
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Benefi ční koncert pro HHV – J. Svěcený

Dobrovolníci HHV v Domově pro seniory Lesnov
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Předsedkyně: MUDr. Pelikánová Eva

Místopředseda: Fiala Ivo

Ing. Andrýsek Milan

Ing. Petr Martin 

Mgr. Šormová Ruth
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Předsednictvo do 22. 11. 2010

Ing. Petr Havlíček

Ing. Milan Andrýsek

Jana Matulková

Tereza Pavlíková, DiS.

Vojtěch Zikmund

Ing. Milena Petrová

Helena Nosková

Jaromír Šebek

Alena Palánová

Seznam zaměstnanců HHV v roce 2010

Středisko hospicové péče - Nové Město na Moravě:

Tereza Pavlíková, DiS

Michaela Vodová

Dana Verbóková

Ludmila Křivánková

Alena Drštičková

Jaroslava Němcová

Středisko hospicové péče - Jihlava:

HHV v roce 2010Charakteristika sdružení v roce 2010

Mgr. Erdinger Miroslav (do 24. 5. 2010)

Kondýsková Kateřina 

Maršálková Eva (od 24. 5. 2010)

Mgr. Ženatý Daniel

Kontrolní a revizní komise do 22. 11. 2010

Ing. Andrýsek Milan  

Caha Josef  

Cahová Martina 

Drštičková Alena 

Mgr. Erdinger Miroslav 

Fiala Ivo 

Filipová Daniela 

Fousková Ludmila 

Ing. Gregorová Dagmar 

Ing. Havlíček Petr 

Členové sdružení

Janů Anna 

Kondýsek Tomáš 

Kondýsková Iva 

Kondýsková Kateřina 

Marková Zdeňka 

Mach Miloš 

Maršálková Eva 

RNDr. Melín Martin 

Mužátková Jana 

Němcová Jaroslava 

Nosková Helena

Palánová Alena

Pavlíková Tereza, DiS.

MUDr. Pelikánová Eva

Ing. Petr Martin

Ing. Petrová Milena

Mgr. Pfannová Hana

MUDr. Pokorná Růžena

MUDr. Pražan Oldřich 

Mgr. Slámová Markéta

Šebek Jaromír

Bc. Šindlerová Denisa

Mgr. Šorm Zdeněk

Mgr. Šormová Ruth

Vodová Michaela

Mgr. Vogl Michal

Voglová Jitka

Zikmund Vojtěch

Mgr. Ženatý Daniel 

Ing. Ženatá Daniela

ředitel                     

fi nanční manažer  

administrativa       

sociální pracovnice      

koordinátor Rodinného pokoje

v LDN a Poradny Alej  

koordinátorka domácí hospic. péče

a odlehčovacích služeb   

zdrav. sestra pro domácí hospic. péči 

zdrav. sestra pro domácí hospic. péči 

a koordinátor půjčovny zdrav. pomůcek

koordinátorka dobrovolníků

vedoucí střediska a sociální pracovnice            

koordinátorka domácí hospicové péče         

zdravotní sestra pro domácí hospicovou péči 

zdravotní sestra pro domácí hospicovou péči

pracovnice v soc. službách a koordinátorka 

dobrovolníků                                                      

pracovnice v soc. službách

Předsedkyně: Marková Zdeňka

Místopředseda: Fiala Ivo

Pavlíková Tereza, Dis.

MUDr. Pelikánová Eva

Voglová Jitka

Předsednictvo od 22. 11. 2010

Kondýsková Kateřina

Ing. Petr Martin

Mgr. Slámová Markéta

Kontrolní a revizní komise od 22. 11. 2010
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Dobrovolníci SHP Nové Město na Moravě

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.

Sídlo sdružení: Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě

IČ: 70803978

DIČ: CZ70803978

Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu: 155665103/0600

Internetové stránky: www.hhv.cz

E-mail: info@hhv.cz

Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě

Adresa: Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě

Telefon: 566 615 198, 566 615 196

E-mail: vojtech.zikmund@hhv.cz   

Středisko hospicové péče Jihlava

Adresa:  Žižkova 89, 586 01  Jihlava

Telefon: 567 210 997

E-mail: tereza.pavlikova@hhv.cz

Ing. Andrýsek Milan 

Badalík Jaroslav 

Čechová Jitka 

Filipová Daniela 

Fišarová Eva 

Fousková Ludmila 

Ing. Gregorová Dagmar 

Ing. Havlíček Petr 

Mgr. Horák Michal 

Chadima Josef 

Izdná Kateřina 

Jurmanová Jana 

Kubátová Eva 

Marková Naděžda 

Michalová Miloslava 

Mgr. Mužátková Jana 

Ing. Petrová Milena 

Růžičková Věra

Řeháčková Pavla

Seidlová Marie

Smetanová Klára 

Svobodová Marie

Trojanová Marie

Uhlířová Andrea 

Vintrlíková Lucie

Voglová Jitka 

Zikmund Vojtěch

Dobrovolníci SHP Jihlava

Barvířová Lucie 

Machoňová Petra 

Marie Meszárová 

Němcová Jaroslava 

Pavelková Renata 

Pavlíková Tereza 

Plachý František 

Poslušná Tereza 

Šarounová Eva 

Škaroupková Jana 

Štěpánek Karel 

Verbóková Dana 

Vodová Michaela 

Vystrčilová Jana
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