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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.

Kdo jsme?Naše vize a naše poslání
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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.



NA POSLEDNÍ CESTĚ 
NEBÝT SÁM



ÚvodÚvodní slovo předsedkyně sdružení

………zemřel, zemřela doma, v kruhu svých nejbližších………..

Pár slov, která nejsou samozřejmostí, pohladí a potěší v okamžicích, kdy držíme v ruce parte a v srdci se 
rozprostře bolest a smutek. 

Uspěchaná doba nás neustále někam žene. A nezřídka se zastavíme až v okamžiku, kdy od lékaře slyšíme 
neuvěřitelná slova. Diagnózu, o které jsme si mysleli, že nás ani nikoho z nejbližších, jež jsou nedílnou 
součástí našeho života, nikdy nepotká. Náš život najednou dostane jiný rozměr, přeskládáme své životní 
postoje a priority.  Nezbývá nic jiného než „vyrovnat“ se se smrtí, přijmout ji. Mějme odvahu vytvořit pod-
mínky k tomu, abychom společně a hezky prožili poslední okamžiky života v prostředí, které je pro každého 
cenné.  Domov najednou získává další dimenzi. To je ten nejvzácnější dar, který můžeme přijmout nebo dát. 
My, kteří zůstáváme na tomto světě, si  navíc ve svém srdci  odnášíme úžasný pocit.
…….zemřel, zemřela doma, v kruhu svých nejbližších…….

Děkuji všem, kteří pomáhají                                                                               
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Zdeňka Marková –  předsedkyně HHV  

Domácí hospicová péče



Činnost HHVZpráva o činnosti občanského sdružení v r. 2012

Vážení členové HHV a příznivci naší organizace,

jsem rád, že mohu hned v úvodu mé letošní zprávy o činnosti konstatovat, že již loni avízované posílení 
pozice HHV v sociální a zdravotnické síti Kraje Vysočina pokračovalo i v r. 2012. Zvyšující se zájem o domácí 
hospicovou péči se proměnil v dosud největší počet klientů této naší hlavní služby. Podrobněji se našimi 
službami a výsledky zabývají další části této výroční zprávy proto svůj prostor věnuji dalším důležitým 
informacím.

Námi nejvíce očekávanou událostí roku 2012 bylo březnové otevření dvou nových rodinných pokojů v ne-
mocnici. Pravdou je, že dosažení jejich očekávaného využití je pomalejší než jsme předpokládali a bohužel, 
nedosáhla zatím tato služba úrovně, obvyklé v jeho dřívějším působišti v LDN na Buchtově kopci. Věřím, že 
v příští výroční zprávě se budeme moci pochlubit, že rodinné pokoje již fungují v souladu se svým posláním.
Velkou pozornost jsme v minulém roce věnovali prezentacím a  setkáním s odbornými i praktickými  lékaři. 
V Novém Městě jsme se prezentovali na primářské schůzi a následně na onkologickém, urologickém, gyne-
kologickém, neurologickém a chirurgickém oddělení. V Jihlavě proběhla jednání na nové stanici paliativní 
péče a již tradičně i na onkologickém oddělení. V závěru roku také proběhla naše prezentace před praktic-
kými lékaři z regionu Velkého Meziříčí.

Samozřejmě, nejen lékaře je možné a nutné oslovovat. Velice důležitou cílovou skupinou těchto našich 
snah je především veřejnost. Pro ně jsme loni připravili obvyklé dva benefiční koncerty. V Novém Městě 
jsme přivítali C&K VOCAL a v Jihlavě Spirituál Kvintet. Začátkem října jsme měli v obou střediscích den 
otevřených dveří, bohužel nutno konstatovat, že za velmi malého zájmu veřejnosti. Svůj význam mají                 
i tradiční hospicové večery, které jsou často příležitostí pro ty, kdo o službě uvažují nebo naopak pro ty, 
kteří ji již využili. Letos jsme tak v Jihlavě představili hostům p. Paula, který doprovázel svoji matku a napsal 
o tom knihu „O štěstí v umírání“. A mimo běžný program jsme přivítali a jihlavskému publiku představili        
p. Věru Sosnarovou, ženu, která přežila mnoholeté utrpení v Gulagu. Hospicový večer se uskutečnil na jaře 
také v Novém Městě na Moravě, kde jsme měli příležitost vyslechnout zajímavou přednášku Mgr. Miroslava 
Erdingera. Vedle těchto námi organizovaných akcí, jsme využili příležitosti a zúčastnili jsme se mj. setkání 
neziskových organizací se zástupci radnice Nového Města, setkání poskytovatelů sociálních služeb v Bys-
třici n/P, jednání s novoměstskou Komisí pro rodinu a prevenci kriminality a Festivalu sociálních služeb 
ve Žďáru n/S. V Jihlavě pak jsme se prezentovali na zářijové akci Přijďte na koncert, pomůžete, pořádané 
občanským sdružením Alternativa Pro nebo při tradičním mikulášském svařáku s Boschem.

Pokud jde o kontakty s dalšími poskytovateli domácí hospicové péče. Velice intenzivně jsme spolu jednali    
v I. čtvrtletí, kdy jsme se sešli v Liberci a nedlouho poté i v Brně. Na první jednání se podařilo přizvat i teh-
dejšího ministra práce a sociálních věcí dr. Drábka. Toto setkání už organizovala Česká společnost paliativní 
mediciny, se kterou jsme tímto navázali důležité kontakty. Za zmínku určitě stojí i návštěva senátora prof. 
Žaloudíka v novoměstském středisku.

Každým rokem na tomto místě zmiňuji nedostatečnou zakotvenost domácí hospicové péče v naší legis-
lativě a neexistenci smluv se zdravotními pojišťovnami. Neudělám ani tentokrát výjimku, ale dovolím si 
vše shrnout do jedné krátké věty – negativní stav v obou těchto oblastech přetrvává. Ale drobné záblesky 
naděje jsme přece jen zaznamenali a tak doufám, že v příští výroční zprávě budu moci přinést na toto téma 
pozitivnější informace.
  Ing. Petr Havlíček – ředitel sdružení
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Poslání služebPoslání služeb poskytovaných 
Hospicovým hnutím – Vysočina, o.s.
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 a)   Domácí hospicová péče
Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se rozhodli 
pečovat doma o vážně nemocnou blízkou osobu. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech 
zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů. 

Smyslem domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem strávit poslední dny svého 
života doma, v kruhu svých blízkých, ale také pomoci pečujícím, kteří často nemají s podobnou situací 
žádné zkušenosti, aby svoji roli v doprovázení nemocného zvládli s dobrým pocitem, že udělali pro svého 
blízkého, ale i pro sebe vše, co bylo potřebné. 

 

 b)   Hospicová péče na tzv. Rodinných pokojích
Posláním Rodinných pokojů je poskytovat občanům pomoc, podporu a doprovázení v období terminálního 
stádia jejich onemocnění v prostředí zdravotnického zařízení, resp. v pokojích, speciálně pro tyto účely vy-
budovaných a zařízených. Cílem služby je doprovodit umírajícího, umístěného na Rodinný pokoj v samém 
konci jeho života a být podporou jemu i jeho příbuzným, kteří celý čas mohou sdílet pokoj se svým blízkým 
a být mu tak nablízku. 

 c)   Poradna Alej
Posláním Poradny Alej je poskytovat občanům pomoc, podporu a doprovázení v době vážného onemocnění 
a v době po úmrtí někoho blízkého, formou odborného sociálního poradenství.  Hlavním cílem tohoto 
poradenství je navrátit klienty poradny do běžného života. 

 d)   Odlehčovací služby pro seniory a chronicky nemocné
Posláním odlehčovacích služeb je umožnit těm, kteří pečují o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci 
jiné osoby, potřebný odpočinek a prostor pro volný čas či vyřízení potřebných záležitostí. To naplňujeme 
přímým zastoupením pečující osoby a poskytováním potřebné pomoci a péče, přizpůsobené individuálním 
potřebám klienta v jeho přirozeném, domácím prostředí. 

4
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Činnost SHP Nové Město n. M.STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Pro Středisko hospicové péče v Novém Městě na Moravě je povzbuzující a závazné zároveň, že služba 
domácí hospicová péče se již stala nedílnou součástí služeb, nabízených občanům Nového Města na Mo-
ravě i v okolních mikroregionech Novoměstsko, Žďársko a Bystřicko. Terénními službami, které občanům 
nabízíme, se snažíme zkvalitnit život lidí tím, že mohou i přes nepříznivý zdravotní stav zůstat ve svém 
domácím prostředí obklopeni svými nejbližšími lidmi a věcmi, které již přirostly k jejich srdcím a časem se 
staly mlčícím doprovázejícím. 

Kvalitní službu mohou vykonávat jen kvalitně připravení pracovníci. Zaměstnanci Střediska hospicové péče 
v Novém Městě na Moravě, kromě jiných krátkodobých odborných školení a kurzů, absolvovali v roce 2012 
dlouhodobější kurzy Bazální stimulace, Krizové intervence  a Psychohygieny. Stálé vzdělávání se je pro naše 
pracovníky cestou ke stále vyšší kvalitě jak odborné, tak lidské. Potvrzením toho byla i nominace zdravotní 
sestry Heleny Noskové do celorepublikové soutěže Sestru roku. Naše zdravotní sestra tuto soutěž vyhrála, 
což je ocenění nejen její, ale i celého pracovního týmu.

Vojtěch Zikmund

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče je určena rodinám nebo jiným blízkým osobám, které se rozhodly pečovat o svého 
blízkého v domácím prostředí. Je dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu, tedy nepřetržitě a podle potřeb klienta. 
Naším cílem je, aby umírající mohl důstojně prožít své poslední chvíle se svými blízkými doma,  aby rodina 
umírajícího byla schopná se o něj postarat, byla připravená na jeho úmrtí a mohla se vyrovnat se ztrátou. 
Nabízíme zdravotní a sociální péči, přičemž vycházíme zásadně z potřeb umírajících a jejich rodin. Společně 
s nimi vytváříme plán poskytované péče na základě psychických, fyzických, sociálních i duchovních potřeb 
nemocného a rodiny. Péči zajišťuje multidisciplinární tým, který jsme v průběhu roku rozšířili o MUDr. 
Veroniku Chroustovskou a o farářku ČCE Markétu Slámovou. Spolupracují s námi, stejně jako další externí 
pracovníci, na dohodu o provedení práce.  

V roce 2012 došlo k zatím nejvyššímu počtu poskytnutých domácích hospicových péčí. Během roku byla 
tato poskytnuta 25 pacientům na území Novoměstska, Žďárska, Bystřicka a Poličska.  Stále více se rozvíjí 
spolupráce se sociální pracovnicí z Masarykova onkologického ústavu v Brně, odkud jsou propouštěni 
pacienti do domácí péče. 
Nejvíce péčí (6) bylo tentokrát poskytnuto ve Žďáru nad Sázavou. Z hlediska miniregionů byly počty péčí 
následující: Novoměstsko 8, Žďársko 7, Bystřicko 5, Velkomeziříčsko 2 Dolní Rožínka 2 a Poličsko 1.  
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Domácí hospicovou péči v roce 2012 ve středisku v Novém Městě na Moravě zajišťovali 
tito pracovníci:

Koordinátor: Ing. Milena Petrová 
Lékaři: MUDr. Věra Němcová, MUDr. Miroslav Meduňa,
 MUDr. Veronika Chroustovská
Zdravotní sestry: Helena Nosková, Jaromír Šebek
Zdravotní sestry na DPP: Zdena Burešová, Marie Blažíčková, Radmila Jasanská, 
 Renata Žilková
Sociální pracovník: Tereza Pavlíková, DiS.
Asistenti (pracovníci v sociálních službách):   
 Alena Palánová, Vojtěch Zikmund, Ing. Milena Petrová
Asistentka na DPP: Marcela Kadlecová

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

Průměrný počet dnů v jedné péči:

25

1857

27

Rodinný pokoj

1. března 2012 bylo slavnostně otevřeno v novoměstské nemocnici Oddělení dlouhodobě nemocných, 
jehož součástí jsou i dva nové Rodinné pokoje. Oba rodinné pokoje září novotou, mají svou koupelnu se 
sprchovým koutem a WC, v pokojích jsou vestavěny kuchyňské linky s lednicí, mikrovlnou troubou a varnou 
konvicí. Lůžka jsou elektricky polohovatelná. Pro doprovázející osoby je v každém pokoji namontované         
i sklápěcí lůžko. Polohovací lůžka a židle dodal Krajský úřad v Jihlavě z původního majetku Domova pro 
seniory ve Ždírci u Jihlavy. 

O otevření nových rodinných pokojů jsme průběžně informovali všechny praktické lékaře v okrese Žďár 
nad Sázavou a také lékaře na odděleních v novoměstské nemocnici. Péče v Rodinném pokoji o pacienta             
v terminálním stádiu onemocnění je alternativou domácí hospicové péče, kdy rodina má zájem o účast 
na doprovázení svého blízkého na sklonku jeho života a v domácím prostředí pro to nemají vhodné pod-
mínky. 

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči o klienta má v kompetenci personál ODN1. Pracovníci Střediska 
hospicové péče vykonávají poradenskou a psychosociální podporu klientům a rodinám. 

Činnost SHP Nové Město n. M.
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Činnost SHP Nové Město n. M.

Koordinátor: Vojtěch Zikmund 
Péče na Rodinném pokoji se v průběhu roku dále zúčastnili:    
 Ing. Milena Petrová, Helena Nosková, Alena Palánová,
 Ing. Petr Havlíček

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů:

Počet návštěv ze strany HHV:

Celková obsazenost RP (dny)         

9

89

101

Poradna Alej

Cílovou skupinou Poradny Alej jsou nejčastěji pozůstalí po úmrtí někoho blízkého a cílem je pomoci navrá-
tit tyto osoby do běžného života.

Osobní poradenské kontakty mohou být vedeny přímo v prostoru Střediska hospicové péče v Novém Městě 
na Moravě, které zaručuje pohodlí a především diskrétnost. Po domluvě je možné se však sejít i v jiném, 
neutrálním prostředí, které vyhovuje klientovi i poradci. 

Činnost Poradny Alej ve Středisku hospicové péče v Novém Městě na Moravě je v přímé návaznosti              
na domácí hospicovou péči i na péči v Rodinném pokoji. Klienti však mohou koordinátora Poradny Alej 
kontaktovat také telefonicky nebo přímým vstupem z internetových stránek. Tam také naleznete o Poradně 
Alej více potřebných informací. 

Koordinátor: Vojtěch Zikmund 
Péče na Rodinném pokoji se v průběhu roku dále zúčastnili:    
 Ing. Milena Petrová, Helena Nosková, Alena Palánová,
 Ing. Petr Havlíček

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů poradny Alej 

Počet poradenských kontaktů

49

100
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Odlehčovací služby poskytovali v roce 2012 ve středisku v Novém Městě na Moravě 
tito pracovníci:

Koordinátor: Ing. Milena Petrová
Pracovníci v sociálních službách: Alena Palánová, Vojtěch Zikmund
Zdravotničtí pracovníci: Helena Nosková, Jaromír Šebek

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

3

142

Činnost SHP Nové Město n. M.

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby byly poskytovány v Novém Městě na Moravě a v přilehlém okolí. Touto službou nabízí-
me domácím pečujícím tolik potřebný odpočinek a čas pro své osobní záležitosti. 

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

1

243

Domácí zdravotní péče
Službu domácí zdravotní péče vykonávají zdravotní sestry. Docházejí do domácnosti za klientem a prová-
dějí u něj výkony, určené praktickým lékařem. Vzhledem k tomu, že Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. má        
v současné době smlouvu jen s jednou zdravotní pojišťovnou, klienti ostatních pojišťoven si vykonané 
úkony musí hradit sami.

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Půjčovna zdravotnických pomůcek je především pro domácí hospicovou péči důležitou doplňkovou služ-
bou. 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.

celkový počet zdravotnických pomůcek 

výpůjčky celkem v N.Městě 

počet klientů, kteří půjčovnu využili v N.Městě 

159 ks

117 ks

59 smluv

Statistika za rok 2012: 
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Lidé se bojí smrti, jako se děti bojí jít do tmy; 
a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i ten druhý.

Francis Bacon

Umožnit svým blízkým prožít svůj život až do poslední chvíle doma, mezi svými, by mělo být přirozenou 
samozřejmostí. Na druhou stranu je to však úkol nelehký. Přes čtyři roky se ve Středisku hospicové péče           
v Jihlavě snažíme podporovat všechny, kteří se rozhodli doma pečovat o své těžce nemocné blízké. Na-
bízíme praktickou pomoc, podporu, radu. Domácí hospicová péče přináší svým klientům zejména jiný, 
vlídný lidský pohled na umírání a smrt. Bere toto životní období jako nedílnou součást života, která má co 
nabídnout jak samotnému umírajícímu, tak jeho rodině. V uplynulém roce jsme pocítili nárůst zájmu o naše 
služby, jenž nás velice těší, a vážíme si důvěry, se kterou nás klienti oslovují a „vpouští“ do svých životů. 

Řekla bych, že rok 2012 byl doposud nejstabilnějším rokem v Jihlavě. Z předchozího roku jsme měli for-
málně potvrzen standard kvality poskytovaných služeb a nadále jsme pracovali na rozvoji a zvyšování kva-
lity našich služeb. Všichni pracovníci střediska prošli nadstavbovým kurzem Krizové intervence a kurzem        
Bazální stimulace v ošetřovatelské péči. Koncem roku se zúčastnili také kurzu Psychohygieny jako prevence 
předcházení syndromu vyhoření. 

Doufáme, že zájem o naše služby a přízeň našemu středisku poroste i v dalších letech. Chceme se podílet    
na rozvoji hospicových služeb v Jihlavě a okolí a dostupnosti těchto služeb všem, kteří je potřebují. 

Tereza Pavlíková

Domácí hospicová péče

MUDr. Svatošová: 

„Blízcí příbuzní našich pacientů to nemají jednoduché. Na jedné straně se od nich očekává plné nasazení  
v doprovázení umírajícího, na druhé straně i oni potřebují být doprovázeni.“

Domácí hospicová péče je určena rodinám (popř. jiným blízkým osobám), které se rozhodly pečovat o svého 
blízkého, který je v terminálním stádiu nemoci, v domácím prostředí. Je dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

V roce 2012 jsme mohli poskytnout služby domácího hospice celkem 21 rodinám. Velmi nás těší stále ros-
toucí zájem o naši službu, díky níž mohou těžce nemocní strávit poslední dny a týdny života doma, mimo 
zdi nemocničního zařízení. 

Mírná většina všech péčí (12) byla poskytnuta přímo v Jihlavě, zbylých 9 pak v jejím blízkém okolí.
 

Činnost SHP JihlavaSTŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE JIHLAVA
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Domácí hospicovou péči v roce 2012 ve Středisku hospicové péče v Jihlavě zajišťovali tito 
kvalifikovaní pracovníci:

Lékař – konzultant: MUDr. Bohdan Trnka
Koordinátor: Mgr. Michaela Vodová
Zdravotničtí pracovníci: Dana Verbóková, Lukáš Venc, Radmila Jasanská
Sociální pracovník: Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
Asistenti: Alena Drštičková, Eva Fašinová, DiS.

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:              

Průměrný počet dnů v jedné péči:

21

1939

30

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou určeny domácím pečujícím, kteří si potřebují odpočinout nebo si vyřídit nějaké 
osobní záležitosti a nemá je kdo zastoupit v péči o blízkou osobu. Na konci roku 2012 jsme rovněž jako 
fakultativní službu začali nabízet koupání ve speciálním koupacím lůžku a to pro velký zájem ze strany 
domácích pečujících. Tato služba v této podobě v Jihlavě doposud neexistovala a rádi tímto vycházíme 
poptávce klientů vstříc. 

Činnost SHP Jihlava

Součástí našich služeb je také poskytování základního sociálního poradenství. V roce 2012 využilo tohoto 
poradenství 109 osob ve 163 konzultacích.

Odlehčovací služby v roce 2012 ve Středisku hospicové péče v Jihlavě zajišťovali tito pracovníci:

Koordinátor: Mgr. Michaela Vodová
Sociální pracovník: Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
Asistenti: Alena Drštičková, Eva Fašinová, DiS.
Zdravotničtí pracovníci: Dana Verbóková

Statistika za rok 2012: 

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

3

42
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Činnost SHP Jihlava

Domácí zdravotní péče

Zájem o tuto službu v roce 2012 nebyl. Ani my tuto službu aktivně nepropagujeme – zejména z důvodu, 
že je místně zajištěna jinými organizacemi, které – na rozdíl od nás – disponují smlouvami s pojišťovnami       
a jsou tak pro klienty výhodnější. Využít ji ale za úhradu mohou klienti, kterým potřebný zdravotnický úkon 
pojišťovna neproplatí, nebo praktický lékař na pojišťovnu nenapíše.

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Součástí našich služeb je také půjčovna zdravotnických pomůcek, která slouží zejména klientům našich 
služeb, ale využít ji mohou i ostatní zájemci. Pomůcky slouží ke zvýšení kvality života nemocných osob        
v domácím prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím.

celkový počet zdravotnických pomůcek 

počet výpůjček 

počet klientů 

73

148

77

Statistika za rok 2012: 

Osoba odpovědná za vedení půjčovny:  Dana Verbóková

V roce 2012 se nám podařilo rozšířit půjčovnu o tyto pomůcky: 

seniorské polohovací křeslo, 2x oxymetr, infúzní pumpa, kyslíkový koncentrátor, infúzní stojan, bazének    
na mytí hlavy, invalidní vozík, chodítko
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Dobrovolnické služby
Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. má  dvě střediska hospicové péče - v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě. 
V obou střediscích se úspěšně rozvíjí dobrovolnická činnost a dobrovolníci tam poskytují neocenitelné 
služby. V roce 2012 jsme spolupracovali s těmito přijímajícími organizacemi: 

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Nemocnice Jihlava – onkologické odd., odd. dlouhodobě nemocných, stanice paliativní péče

Domov pro seniory – Mitrov 

Nemocnice Nové Město na Moravě – 3 oddělení dlouhodobě nemocných

Dům klidného stáří – Žďár nad Sázavou  

12

Důležitá data loňského dobrovolnického roku:

26. ledna 2012 zahájili dobrovolníci svou činnost na třech odděleních dlouhodobě nemocných    
v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, kam byli v závěru roku 2011 přestěhováni pacienti bývalé Léčebny 
dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci.

10. 2. 2012 v Chotěboři se konalo slavnostní udílení celostátních dobrovolnických cen Křesadlo. 
V oblasti sociální ji získala naše dlouholetá dobrovolnice – paní Ludmila Fousková. Cenu Křesadlo jí osobně 
předal předseda Národního dobrovolnického centra Hestia. PhDr. Jiří Tošner.     

9. -10. 6. 2012 –  v Novém Jimramově jsme uspořádali víkendový vzdělávací kurz, kterého se 
zúčastnili dobrovolníci  z Jihlavy i Nového Města na Moravě. Lektoři Mgr. Martin Haicl a Mgr. Veronika 
Haiclová uvedli dobrovolníky do problematiky Asertivity a Manipulace. Dobrovolníci byli taktéž proškoleni 
ve Zdravotnickém minimu (teoretická přednáška, promítání a praktická část – první pomoc, resuscitace, 
nácvik na figuríně) – lektorem byl pan Jakub Koutecký, zaměstnanec Záchranné služby Bystřice nad Pern-
štejnem.

13.10. 2012 – proběhl Základní kurz  pro dobrovolníky, který se konal v jihlavském středisku                 
a zúčastnilo se ho celkem  6 dobrovolníků – 3 z Jihlavy a 3 z Nového Města na Moravě. Lektoři: Bc. Tereza 
Pavlíková, DiS., Eva Fašinová, DiS., MUDr. Bohdan Trnka, Alena Drštičková a Alena Palánová.
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Naši dobrovolníci se navíc často podílejí i na jiných akcích HHV. Jejich pomoc jsme uvítali na dobročinné 
akci: „Přijďte na koncert, pomůžete.“ V červnu a září se podíleli na programu pro klienty v DS Lesnov v Jih-
lavě. 5. prosince připravili dobrovolníci „Mikulášskou nadílku“ na všech odděleních dlouhodobě nemocných 
v Nemocnici Nové Město na Moravě.

Dobrovolníci jsou důležitou součástí naší organizace a za jejich činnost jim patří velké poděkování. Jednou 
z forem díků bylo pozvání na koncert Věry Špinarové v Jihlavě a Jaroslava Wykrenta ve Žďáru nad Sázavou.

V prosinci jsme uspořádali „Vánoční besídku“, na které se sešli dobrovolníci se zaměstnanci, členy a před-
sednictvem HHV. Součástí besídky byla dobročinná tombola, výtěžek z ní byl určen pro mladého invalidní-
ho muže. Vybraná částka byla předána jeho matce na zakoupení invalidního  vozíku.

Počet dobrovolníků

Počet hodin – DS Mitrov

Počet hodin – ODN Nemocnice N.M.n.M.

Počet hodin – DKS Žďár nad Sázavou

Počet hodin – intervize, supervize a jiné akce

Celkem hodin

28

577

256

377

644

1854

Statistika za rok 2012 - SHP Nové Město na Moravě

Počet dobrovolníků

Počet hodin – DPS Lesnov 

Počet hodin – Nemocnice Jihlava

Počet hodin – intervize, supervize a jiné akce

Celkem hodin

15

475

183

383

1042

Statistika za rok 2012 - SHP Jihlava

Jak je zřejmé z předchozích statistik, celkově se na dobrovolnické činnosti loni podílelo 43 dobrovolníků     
a celkový počet dobrovolnických hodin dosáhl vysokého čísla 2896.

Činnost HHV
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PoděkováníDěkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Evropské sociální fondy,
Úřad práce Ž�ár nad Sázavou, Velvyslanectví Nizozemského království,
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Fond pomoci Siemens, Nadace Preciosa,
Nadace Veselý senior, KDU ČSL Herálec

Firmy: Argo Bohemia, AUTOCONT, Axiom, HOSPIC – AG Reutlingen, HSW Signall
Praha, ITC Zlín, Lékárna u Salvátora, MOD Elektronik, Organizační kancelář s.r.o.,
Oční optika – Olga Petříková, PKS INPOS, POEX

Další města, městyse a obce: Bystřice nad Perštejnem, Svratka,  Bobrová,
Bohdalec, Bory, Bukov, Cikháj, Dalečín, Dlouhé, Dolní Rožínka, Fryšava,
Hamry nad Sázavou, Jámy, Javorek, Jimramov, Kadov, Knínice, Křižánky,
Křižanov, Lísek, Malá Losenice, Nová Ves, Radešín, Radešínská Svratka,
Radostín, Radostín nad Oslavou, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava,
Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Újezd, Věcov, Věchnov, Velká Losenice,
Vepřová, Věžná, Vír, Znětínek, Zvole

Nové Město 
na Moravě
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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 OKD, Nadační fond GlaxoSmithKline a Nadace Člověk člověku,  

které nám v roce 2012 poskytly významnou finanční částku na úhradu nákladů 
na zdravotnickou složku domácí hospicové péče.

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. 

Jsou to:  

Úřad práce 
Jihlava

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.   /   Výroční zpráva    201214
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Poděkování
F i r m y :

Dary v hodnotě od 10.000,- Kč: 

Dary v hodnotě do 10.000,- Kč: 

Allianz pojišťovna, a.s., ALPA, a.s., Argo logistické centrum, s.r.o., AUDIO Fon centr, s.r.o., Bystřicko – 
Povrchové úpravy, a.s, ČCE Sázava, DINST – František Mucha, Disperga, spol. s r.o., EFKO – Karton, s.r.o., 
ELSA,  spol.s r.o., ESATRANS Jihlava, s.r.o., Farní sbor Rovečné, FS ČCE Nové Město na Moravě, Institut 
pro testování  a certifikaci, a.s., KINSKÝ Žďár, a.s., Kuchyňské linky, s.r.o., MEDITECH, s.r.o., Nábytek 
Pohoda, s.r.o., Osmont s.r.o., Pěvecké sdružení Tucet, Pneuservis Jurman, START – Vlastimil Zelený, 
Staredo, s.r.o., Stavebniny Jun,  SVOBSTAV s.r.o., Volksbank CZ, a.s., Waldviertler Sparkasse von 1842,
ZEKATEL, spol. s r.o., Zemědělské družstvo Brtnice, ZZN Žďár n. S., a.s.

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

Zvláštní poděkování 
za celou dosavadní spolupráci a podporu zaslouží p. Jaroslav Dočkal, díky němuž jsme v r. 2011 
mohli navštívit Luxemburg a v r. 2012 přispěl částkou 20.000 Kč na pokrytí nákladů novoměstské-
ho benefičního koncertu. 

Hana Berková, Alena Bruchanová, Marek Buřval, Ivo Fiala, RNDr. Martin Grigar, Marie Hermanyová, 
Kristýna Kadlecová, Vojtěch Kosek, Petr Kroupa ml., Tomáš Kučera, Michal Lorenc, Alena Marková, Filip Münz, 
Ing. Antonín Neubauer, Ivana Neumannová, MUDr. Václav Peňáz, Marek Podhorský, Leoš Pohanka, 
Pavel Průdek, Klára Stoudková

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

Batelov, Bobrová, Brtnice, Bukov, Bystřice nad Perštejnem, Cikháj, Dlouhé, Jámy, Jimramov, Kamenná, 
Krásné, Křižánky, Křižanov, Luka nad Jihlavou, Malá Losenice, Moravec, Nížkov, Nová Ves u NMnM,                    
Nový Jimramov, Ostrov nad Oslavou, Počítky, Polnička, Radňovice, Rodkov, Rozsochy, Rovečné, Řečice, 
Suchá, Sulkovec, Světnov, Unčín, Vepřová, Vír, Vojnův Městec, Zubří, Žďánice



Poděkování
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Za podporu nefinanční a za spolupráci: 

Lektoř i ,  superv izoř i ,  odborní  a  da lš í  spo lupracovníc i :  Mgr. Miroslav Erdinger, Mgr. Miloš
Havlík, MUDr. Ondřej Sláma, MUDr. Eva Balnerová, PhDr. Jana Rusňáková, MUDr. Věra Němcová, 
MUDr. Bohdan Trnka, MUDr. Miroslav Meduňa, MUDr. Veronika Chroustovská, Mgr. Renata Šillerová

Organizace :  Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, Domov pro seniory Mitrov, 
Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, HESTIA – národní dobro-
volnické centrum, Novoměstské sociální služby, Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, 
Česká společnost paliativní medicíny

Dík patří také všem anonymním dárcům, spolupracovníkům, sympatizantům, příznivcům a všem, kteří, byť 
jen slovem, projevili díky a uznání naší práci.

Velký dík patří všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří v loňském roce, 
stejně jako v předchozích letech, odvedli skvělou práci.

Z v l á š t n í  p o d ě k o v á n í
patří všem našim klientům a rodinám, u nichž jsme mohli poskytovat domácí hospicovou 
péči a péči na rodinném pokoji, ale samozřejmě i klienti všech našich dalších služeb. Všich-
ni tito nám dali svou důvěru a spolupracovali s námi většinou v nejtěžších chvílích svého 
života. Upřímně děkujeme.

Předání finančního daru od nadace Umění doprovázet



ÚčetnictvíFinanční zpráva – vybrané ukazatele hospodaření

Účetnictví HHV v roce 2012 vedla účetní firma René Pintera, BA z Nového Města na Moravě. 
Všechny uváděné částky jsou v tis. Kč.

B. I.

B. IV.

B. V.

B. VI.

B. VII.

Tržby za vlastní služby

Ostatní tržby

Tržby z prodeje majetku

Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

            327

293

8

1 730

3 307

5 665

Výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

 - 104

- 104

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 fin. maj. celkem 

Jiná aktiva celkem

Krátkodobý majetek celkem

Aktiva celkem

    1 051

     -733

      318

          0

      298

     454

        62

      814

          1 132

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíAktiva Stav k prvnímu dni 

účetního období

          926    

- 581

    345

      12

    306

    439

      26 

    783   

  1 128
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A. I.

A. II.

A. III.

A. IV.

A. V.

A. VI.

Výkaz zisku a ztráty

Spotřebované nákupy celkem

Služby celkem

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

Náklady celkem

565

655

4 295

3

99

152

5 769

Náklady Skutečnost 
v běžném účetním období Označ.
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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

Cízí zdroje celkem

Pasiva celkem

       764

- 104

660

           0

       384

                88

       472

1 132

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíPasiva Stav k prvnímu dni 

účetního období

-11

725

714

0

414

0

414

      1 128

Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků

Přijaté dotace celkem:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Kraj Vysočina

město Nové Město na Moravě

město Jihlava

3 307                                         

648                                         

      90                                                                              

2 379                                          

   140                                          

      50                                         
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Příspěvky a dary:

nadace a granty

dary firem a fyzických osob

obce

město Žďár nad Sázavou

členské příspěvky

1 730 

             686

  740

 193 

   95 

   16

Ostatní

 - z toho Úřady práce 

Vlastní služby a prodeje

Prodej majetku (auto)

   293

134

327

 8

Pozn.: Úplná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle občanského sdružení.

Příjmy celkem 5 665



AuditVýrok auditora
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Zpráva o výroční zprávě 
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv občanského sdružení Hospi-
cového hnutí – Vysočina, o.s. k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za účetní období 
od 1.1.2012 do 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy. 

      Ing. Lenka Kožnárková
      auditor odpovědný za vypracování zprávy

(Kompletní zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce i o výroční zprávě je k dispozici v sídle organizace.)

Dobrovoníci HHV - Jihlava
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Školení bazální stimulace

Benefiční koncert CK Vocal



Předsedkyně: Marková Zdeňka
Místopředseda: Fiala Ivo
MUDr. Pelikánová Eva
Bc. Pavlíková Tereza, Dis.
Voglová Jitka       (do 14.11.2012)
Zikmund Vojtěch (od 14.11.2012)
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Předsednictvo

Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
Vojtěch Zikmund

Ing. Milena Petrová

Helena Nosková
Jaromír Šebek

Alena Palánová

Zaměstnanci HHV

Středisko hospicové péče - Nové Město na Moravě:

Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
Mgr. Michaela Vodová
Dana Verbóková                                                                                    
Radmila Jasanská 
(od 24.8.2012)
Alena Drštičková

Eva Fašinová, DiS.  
Lukáš Venc 
(od 24.8.2012) 

Středisko hospicové péče - Jihlava:

HHV v roce 2012Charakteristika sdružení v roce 2012

Do 14.11.2012 Od 14.11.2012

Ing. Petr Martin Dvořák Petr
Kondýsková Kateřina Maršálková Eva
Mgr. Slámová Markéta Kondýsek Tomáš

Kontrolní a revizní komise

Caha Josef 
Cahová Martina 
Drštičková Alena
Dvořák Petr 
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 
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
Vodová Michaela
Mgr. Vogl Michal
Voglová Jitka
Zikmund Vojtěch
Mgr. Ženatý Daniel 
Ing. Ženatá Daniela

sociální pracovnice    
vedoucí střediska, koordinátor Rodinného pokoje
na ODN a Poradny Alej   
koordinátorka domácí hospicové péče
a odlehčovacích služeb   
zdravotní sestra   
zdravotní sestra, koordinátor půjčovny 
zdravotnických pomůcek
koordinátorka dobrovolníků
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vedoucí střediska a sociální pracovnice 
koordinátorka domácí hospicové péče                  
zdravotní sestra     
zdravotní sestra                
                                                               
pracovnice v soc. službách 
a koordinátorka dobrovolníků                               
pracovnice v sociálních službách             
zdravotnický asistent

Kancelář HHV:

Ing. Petr Havlíček
Ing. Milan Andrýsek
Jana Matulková

ředitel                       
finanční manažer   
administrativa  



HHV v roce 2012
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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, petr.havlicek@hhv.cz

SHP 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

SHP 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 
Fousková Ludmila 
Ing. Gregorová Dagmar 
Mgr. Horák Michal 
Hermany Karel 
Hermanyová Marie 
Chadima Josef 

Mgr. Chmelařova Jitka
Izdná Kateřina
Jurmanová Jana 
Mgr. Kosourová Noemi 
Michalova Miloslava 
Mgr. Mužátková Jana 
Netoušková Renata 
Peňázová Libuše 
Růžičková Věra

Seidlová Marie 
Semová Petra 
Sklenářová Iveta 
Smetanová Klára 
Svobodová Marie 
Šiborová Zdeňka 
Trojanová Marie 
Voglová Jitka 
MUDr. Zamazalová Dana

Dobrovolníci SHP Jihlava

Fedurová Radka 
Hanáková Klára 
Horová Kateřina 
Kubalová Lenka 
Kučírek Zdeněk 

Nováčkova Kateřina 
Pavlíková Tereza 
Poslušná Tereza 
Procházková Klára 
Škaroupková Jana 

Vodičková Jitka 
Volný Jaromír 
Vystrčilová Jana 
Vytisková Martina 
Zelená Zdeňka
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