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Kdo jsme?Kdo jsme, co chceme a co nabízíme?

Jsme

Občanské sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. (dále jen HHV), nezávislé na církevních, 

politických či jiných institucích, snažíme se měnit postoj společnosti k fenoménu umírání. 

Zaměstnanci a dobrovolníci HHV svojí hospicovou péčí přispívají ke zlepšení péče o umírající 

a jejich blízké. Služby, které poskytujeme našim klientům jsou bezplatné.

Chceme

 být s umírajícími, pomáhat jim důstojně prožít poslední období života s úctou 

 k jejich jedinečnosti

 pomáhat umírajícím a jejich rodinám smířit se s realitou smrti

 povzbuzovat rodiny k síle a odvaze pečovat o umírajícího blízkého doma

Nabízíme

 Domácí hospicovou péči – pomoc rodinám, které chtějí a mohou pečovat 

 o svého blízkého umírajícího doma 

 Rodinný pokoj – možnost doprovázet své umírající blízké ve stávajícím zdravotnickém   

 zařízení

 Poradnu Alej – doprovázení v zármutku, pomoc v těžkém období truchlení 

 po ztrátě blízkého člověka

 Dobrovolnický program – možnost pro ty, kdo chtějí být užiteční potřebným, být u lůžka  

 umírajících v léčebnách dlouhodobě nemocných, v nemocnicích, domovech důchodců 

 nebo doma
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Činnost HHVZpráva o činnosti občanského sdružení

Pro Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. byl rok 2008 nesnadným a svým 

způsobem klíčovým. Vedle realizování stávajících programů Střediska hospi-

cové péče v Novém Městě na Moravě probíhala jednání s Krajským úřadem 

v Jihlavě o koncepci hospicové péče v kraji Vysočina. Tuto koncepci vzalo krajské 

zastupitelstvo při svém červnovém jednání na vědomí a odsouhlasilo fi nanční 

příspěvek na rozvoj nově zřízeného Střediska hospicové péče, které zřídilo HHV 

v Jihlavě. Provoz tohoto střediska byl zahájen 1. července 2008. Během jedné 

péče v Jihlavě byla překročena zaměstnankyní SHP právní norma v používání 

léků – opiátů.  Na HHV byla podána ofi ciální stížnost na odbor zdravotnictví 

na Krajském úřadě v Jihlavě a věc začala vyšetřovat policie ČR.  Počáteční 

stádium tohoto případu mělo na chod Středisek hospicové péče v Jihlavě i v Novém Městě na Moravě 

velmi negativní dopad. „Kauza“ začala být propírána v médiích, což působilo na celý pracovní tým psychic-

ky velmi nepříznivě. V té době práce na rozjezdu jihlavského střediska stagnovala. Od září do října 2008 

byl po odchodu stávající vedoucí SHP Jihlava dočasně pověřen rozjezdem jihlavského střediska Ing. Milan 

Andrýsek, který sestavil základní pracovní tým. Od listopadu nastoupil v Jihlavě jako vedoucí střediska 

Josef Caha a SHP Jihlava začalo budovat zázemí pro poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které je zaměřeno především na osoby s onkologickým 

onemocněním. Vedle této služby poskytuje SHP Jihlava i domácí hospicovou péči a vytváří si svůj 

dobrovolnický program. Při listopadovém kurzu v Jihlavě bylo vyškoleno 11 nových adeptů na dobro-

volnickou službu. 

V únoru 2008 na valné hromadě HHV bylo zvoleno předsednictvo ve složení I. Kondýsková, 

Bc. D. Havlíková, PhDr. D. Lukšová, Ing. A. Řehořová, J. Caha, I. Fiala a předseda V. Zikmund. 

V červnu 2008 byla svolána mimořádná valná hromada, na které se odsouhlasila položka přesa-

hující 100.000,-- Kč na nákup auta pro potřeby SHP. Přítomní byli seznámeni i s vypracovanou 

Koncepcí hospicové péče v kraji Vysočina, kterou HHV předkládalo krajskému zastupitelstvu.  V říjnu 

byla svolána další mimořádná valná hromada. Členové HHV byli podrobně seznámeni s celou kauzou 

nedovoleného podání opiátu. Valná hromada přijala usnesení, že do poloviny prosince stávající před-

sednictvo připraví novou mimořádnou valnou hromadu, na které budou členové HHV seznámeni 

s novými stanovami, které vypracuje zvláštní pracovní skupina, a také bude zvoleno nové 

předsednictvo HHV.

Valná hromada byla svolána na 10.12.2008. Stanovy byly předloženy a valnou hromadou 

schváleny (22.1.2009 byly schváleny i Ministerstvem vnitra ČR). Ve volbě nového předsednictva byli 

zvoleni: MUDr. Eva Pelikánová, Ruth Šormová, Josef Caha, Ivo Fiala a Ing. Martin Petr. Ze svého středu 

předsednictvo zvolilo za nového předsedu sdružení MUDr. Evu Pelikánovou. Všem zvoleným přeji mno-

ho zdaru v práci pro HHV. A věřím, že i díky nim bude HHV vnímáno jako smysluplná a spolehlivá 

organizace.

Vojtěch Zikmund – předseda Hospicového hnutí – Vysočina
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DobrovolnictvíDobrovolnický program HHV – rok 2008

Dobrovolnický program Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě byl v roce 2008                                          

realizován prostřednictvím pravidelných návštěv klientů smluvních přijímacích organizací: Domov 

pro seniory Mitrov, Léčebna dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci, kde jsme začali navštěvovat 

i pacienty na sociálních lůžkách a Dům klidného stáří ve Žďáru nad Sázavou.  Na Mitrov jezdí dobrovolníci 

služebním autem pravidelně každé úterý odpoledne, na LDN každý čtvrtek odpoledne a do Domu klidného 

stáří chodí dobrovolníci dle vzájemné dohody s klientem.

Během roku 2008 se dobrovolníci sešli k sedmi intervizím a jedné supervizi s Mgr. Renatou Sukupovou. 

Dobrovolníci podepisují s  HHV Smlouvu o dobrovolnické činnosti a jsou pojištěni u Hasičské pojišťovny 

prostřednictvím Hestia, o.s. v Praze.

V roce 2008 vykonávalo pro Středisko hospicové péče v Novém Městě na Moravě dobrovolnickou činnost 

16 dobrovolníků a 3 dobrovolníci v SHP Jihlava.

Vzdělávací aktivita a velká část našeho času byly počátkem roku soustředěny na spolupráci s občanským 

sdružením Sdílení, zaměřeným na domácí hospicovou péči v Telči a okolí, pro které jsme organizovali v 

Třešti třívíkendový kurz pro budoucí dobrovolníky (listopad 2007, leden a duben 2008). Na tento kurz 

navázal jednorázový kurz zaměřený na péči o pacienta na lůžku (květen 2008, Telč) a exkurze do hospicu 

Citadela ve Valašském Meziříčí v květnu 2008. Celý kurz úspěšně absolvovalo celkem 26 účastníků. Průběž-

ně docházelo až 40 účastníků.

V listopadu 2008 HHV organizovalo kurz v Jihlavě pro budoucí dobrovolníky koordinované Střediskem 

hospicové péče v Jihlavě. Závěrečné vzdělávací části: Péče o pacienta na lůžku se zúčastnili i zaměstnanci 

SHP Jihlava. Tento kurz absolvovalo 11 účastníků. 

Kromě zabezpečení stávajícího dobrovolnického programu bude rok 2009 zaměřen na rozšíření a následné 

vzdělání základny dobrovolníků HHV. V plánu je rozšíření aktivit ve spolupráci se Sociálními službami měs-

ta Žďár nad Sázavou a s Léčebnou dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci.

Koordinátor dobrovolníků HHV jezdí na pravidelné supervizní setkání koordinátorů dobrovolníku které 

organizuje MUDr. Ivana Kořínková, garantka zdravotně sociálních dobrovolnických programů.

V práci dobrovolníků vidíme velký smysl pro všechny navštěvované klienty, kterým dobrovolníci přinášejí 

kontakt s okolním světem a mnohým vynahrazují jejich samotu.  Dobrovolníci vkládají do své činnosti svoji 

vlastní invenci, svůj čas a vykovávají ji s vědomím, že nebudou jakkoliv hmotně odměněni. Za to všech-

no jim patří naše velké poděkování. Dobrovolnická činnost přináší i dobrovolníkům sociální včlenění do 

společnosti a posiluje jejich zdravé sebevědomí. Od ledna 2009 je koordinátorkou dobrovolníků SHP Nové 

Město na Moravě Alena Palánová.

Vojtěch Zikmund – koordinátor dobrovolníků, leden 2009

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s.   /   Výroční zpráva    20084



DobrovolnictvíStatistika dobrovolnického programu za rok 2008
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Léčebna pro dlouhodobě nemocné Buchtův kopec

Návštěvy

Klienti

Hodiny

1 192

109

375

Domov pro seniory Mitrov

Návštěvy

Klienti

Hodiny

1 229

69

582

Dům klidného stáří  Žďár nad Sázavou

Návštěvy

Klienti

Hodiny

246

11

91

C E L K E M :

Návštěvy

Klienti

Hodiny

Intervizí hodiny

Dobrovolnické hodiny celkem

2  667

189

1 048

168

 1216

Úbytek dobrovolníků byl zapříčeněn novým zaměstnáním některých, mateřskou dovolenou a odstěho-

váním. Také vzhledem k tomu, že jsme nyní schopni pomůcky rozvážet a montovat sami, nevyužíváme              

pro tento účel služeb dobrovolníků.

Statistické údaje o dobrovolnickém programu v letech 2006 - 2008 

Počet dobrovolníků

Celkový počet návštěv

Počet dobrovolníků

Celkový počet návštěv

Počet dobrovolníků

Celkový počet návštěv

24

3 082

24

2 474

16

2 667

2006 2007 2008



Rodinný pokojPřehled poskytované péče na Rodinném pokoji v LDN Buchtův kopec v r. 2008

Rodinný pokoj na Buchtově kopci funguje již čtvrtým rokem. Za tu dobu se podařilo poskytnout důstojné 

prostředí a podmínky ke strávení posledních chvil života již třiceti pacientům. Rok 2008 byl na Rodinném 

pokoji (dále RP) ve znamení střídání péčí náročných s méně náročnými z hlediska doprovázení zaměstnanci 

HHV.

Protože obsazení RP je v kompetenci lékařů z oddělení, byli ve dvou případech na RP umístěni pacienti, 

kteří naši přítomnost ani nevyžadovali, nebyli v terminálním stadiu nemoci. Byli na RP umístěni v rámci 

ulehčení ošetřovatelského procesu pro personál. Několik pacientů, umístěných na RP, bylo v dlouhodobém 

komatu či vigilním komatu, takže ani nešlo navázat mezi doprovázejícím a klientem nějaký vztah a četnost 

návštěv se tak omezila. Rodiny klientů v minulém roce příliš nevyužívaly možnost pobývat s klientem              

na RP, ale mnohé z nich velmi často dojížděly na návštěvy.

Celkem se na RP v r. 2008 vystřídalo 11 klientů, z čehož 9 klientů na RP zemřelo. Nejdelší pobyt 

trval 78 dnů, nejkratší 6 dnů. Průměrná doba pobytu byla 29 dnů. RP byl obsazen 322 dnů, což je 88% 

obsazenost za celý rok. Zaměstnanci HHV strávili u klientů na RP v roce 2008 celkem 298 hodin a podnikli                     

za nimi 151 výjezdů. 

Personální obsazení hospicové péče na RP:

Koordinátorka RP: Ing. Milena Petrová

Asistenti péče na RP:  Daniela Filipová

 Vojtěch Zikmund

 Iva Kondýsková
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Poradna AlejPoradna Alej

Poradna Alej nabízí pomoc lidem, kteří se vlivem své nemoci nebo nemoci  či úmrtím svého blízkého ocitli 

v těžké životní situaci. Těmto lidem nabízí poradna Alej nepřetržitou pomoc. Forma dotazů a dopisů přes 

internetovou schránku Poradny Alej umožňuje kontaktovat poradnu i z míst vzdálených. Tento kontakt 

je adresován na speciální zaheslovanou e-mailovou adresu. Koordinátora poradny je možno kontaktovat                

i přímo v sídle SHP Nové město na Moravě.

Většina poradenských intervencí je v návaznosti na uplynulou domácí péči či na péči v Rodinném pokoji 

na Buchtově kopci. 

V roce 2008 byla koordinátorkou poradny Bc. Drahomíra Havlíková a vedle ní pracoval tým laických                    

terapeutů: Iva Kondýsková,  Milena Petrová, Helena Nosková, Daniela Filipová, Hana Pfannová a Vojtěch 

Zikmund. V rámci poradenské činnosti spolupracuje HHV s PhDr. Naděždou Špaténkovou z Filozofi cké 

fakulty v Olomouci. Ta provádí s laickými terapeuty supervize a vzdělávací semináře. Nový cyklus vzdělá-

vacích seminářů pro laické terapeuty je domluven na rok 2009.

Kontakty na Poradnu Alej jsou na internetových stránkách HHV (www.hhv.cz) a na vytištěných letácích. 

Koordinátorka poradny Alej  vykonala 60 intervencí u 11 klientů.

Prostřednictvím laických terapeutů bylo vykonáno 242 intervencí u 19 klientů.

Zapsal Vojtěch Zikmund
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Rok 2008 byl pro celé Hospicové hnutí Vysočina velmi náročný. Bohužel se všechny události, které se 

během tohoto roku staly, dotkly především fungování domácí hospicové péče. Počátkem roku dlouhodobě 

onemocněla zdravotní sestra, zaměstnaná na plný úvazek, a tak byla péče u klientů zajišťována pouze 

zdravotní sestrou na půl úvazku a nezdravotnickými pracovníky. Proto bylo třeba omezit počet klientů 

přijímaných do péče. Přesto se podařilo v první polovině roku poskytnout hospicovou péči a doprovázení 

šesti klientům a jejich rodinám. V druhé polovině roku, kdy došlo k incidentu v Jihlavě, se zaměstnanci 

HHV starali o dalších 13 klientů. Dne 18. 8. 2008 proběhla kontrola zdravotnické dokumentace odbor-

nými pracovníky Krajského úřadu v Jihlavě a nebyly shledány žádné nedostatky ve vedení zdravotnické 

dokumentace ani v dodržování Zákona  č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.V září byl zdravotnický tým 

posílen návratem zdravotní sestry z pracovní neschopnosti a přijetím další zdravotní sestry na plný úvazek. 

Začala také dobře fungovat komunikace s odborným garantem – lékařkou , paliativní specialistkou. Přes-

tože všechny události, které se HHV dotýkaly ohledně kauzy „Sevredol“ (kampaň v médiích, vyšetřování 

policie, následný rozkol mezi zaměstnanci), měly negativní dopad na všechny zaměstnance kanceláře, bylo 

velkou snahou pracovníků v domácí hospicové péči, aby se nic z toho neprojevilo na kvalitě poskytované 

péče a při kontaktech s klienty. Snad můžeme říci, že tato snaha nevyšla naprázdno. Rodiny, ve kterých byla 

poskytnuta domácí hospicová péče, byly s přístupem a ochotou zaměstnanců HHV spokojeny, neobjevila 

se žádná stížnost, naopak.

Domácí hospicovou péči v roce 2008 zajišťovali tito pracovníci:

Koordinátor DHP: Iva Kondýsková   (leden – září)

 Milena Petrová   (září – prosinec)
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Domácí hospicová péčeDomácí hospicová péče – zpráva o činnosti za rok 2008

Statistika poskytované péče v r. 2008:

Počet péčí

Počet dnů, po které probíhala péče celkem

Nejdelší péče

Nejkratší péče

Celkový počet návštěv u klientů

Průměrný počet návštěv u jednoho klienta

Počet hodin strávených s klienty (čistý čas)

19

594

83

1

308

16,21

565

(péče probíhaly současně)

dny

den

                  Lékař: MUDr. Věra Němcová 

 (dohoda o provedené práci) odborný garant DHP

Zdravotní sestry: Jana Brabcová       (leden – říjen)

 Helena Nosková   (září – prosinec)

 Jaromír Šebek       (září – prosinec)



HHV - JihlavaHospicové hnutí-Vysočina, o.s. - Středisko hospicové péče Jihlava

Sociálně aktivizační služby – „D e n n í  s t a c i o n á ř “

V červenci 2008 byla u kraje Vysočina nově registrována poskytovaná služba Sociálně aktivizačních 

služeb (dále jen „SAS“). Pro HHV je tato služba úplně nová a tudíž rozšiřuje spektrum poskytovaných služeb 

v rámci celé organizace.

V měsíci září a říjnu probíhal monitoring terénu (města Jihlavy a blízkého okolí), příprava samotných 

prostor a příprava aktivit pro cílovou skupinu.

První setkání uživatelů této služby proběhlo dne 12. listopadu 2008. 

V období od listopadu do konce prosince 2008 byly všechny uživatelky ženy, s onkologickým onemocně-

ným - prodělaným, či v léčbě. Informace o SAS získaly z velké části z Jihlavských listů, popř. od známých; 

jedna paní z letáčku v čekárně onkologie. Se službou byly velmi spokojeny, dával jim prostor pro osob-

ní růst, možnost vzájemného předání zkušeností, radostí a starostí. Ocenily příležitost nalezení nových 

kontaktů a objevení nových aktivit, které si v rámci poskytované služby měly možnost vyzkoušet a těšit se 

do budoucna na nové. Těšily se na každé další setkání. Skupinová setkání byla uživatelkám opravdovým 

přínosem. Přály si, aby služba dále pokračovala; chtějí podat děkovný inzerát do novin.

Pro rozvoj služby do budoucna bude vhodné nabídnout uživatelkám širší rozsah nabízených aktivit (jinak 

bude služba stagnovat a hrozí, že se uživatelky budou nudit, služba jim přestane dávat nové podněty), větší 

prostor pro setkávání (častější schůzky, popř. delší) a různé možnosti pro setkávání - př. večerní promítání, 

účast na různých přednáškách, kulturní akce, výlety apod. Toto se plánuje v druhém čtvrtletí roku 2009 - 

vše je hlavně závislé na fi nančních prostředcích. 

Tereza Pavlíková, DiS – sociální pracovník
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Tabulka přehledu Sociálně aktivizačních služeb Jihlava za rok 2008

Sledované období

Počet zapsaných zájemců

Počet aktivních uživatelů

Počet setkání

Průměrná doba setkání

listopad – prosinec 2008

4  (zájemci bez smlouvy)

4  (uživatelé se smlouvou)

6

3,4 hod



HHV - JihlavaHospicové hnutí-Vysočina, o.s. - Středisko hospicové péče Jihlava

C H R O N O L O G I E

Leden: 
– nastoupila paní Ing. Alena Řehořová a byla pověřena přípravou a vytvořením Střediska hospicové péče  

 (dále jen „SHP“) v Jihlavě a zajištění registrací nabízených služeb (sociálního poradenství, 

 centra sociálně aktivizačních činností), včetně zázemí a organizačních věcí s tím spojených

Červen: 
– od 3. 6. 2008 byla SHP z Nového Města na Mor. zajišťována historicky první domácí hospicová péče 

 v jedné jihlavské rodině

Červenec: 
- 2. 7. bylo slavnostně otevřeno SHP v Jihlavě na Žižkově ulici č. 89

- dne 1. 7. byla přijata slečna Jiřina Chmilová na pozici pracovnice v sociálních službách

- od 25. 7. pak péče ze dne 3. 6. přešla plně pod jihlavské středisko

- Bohužel právě v tomto období nastal zásadní zlom ve vývoji fungování samotného střediska z důvodu  

 kauzy Sevredol. Následkem toho došlo od července až do září k naprostému útlumu rozvoje dalších péčí  

 mimo tu původní, která byla i nadále zajišťována

- 25. 7. byla potvrzena KÚ Kraje Vysočina registrace poskytovaných služeb

- k 31. 7. rezignovala na svoji funkci vedoucí střediska Ing. Mgr. Alena Řehořová

Září:
- od 1. 9. z důvodu rezignace vedoucí střediska byl dočasně pověřen jeho řízením Ing. Milan Andrýsek,   

 který následně začal sestavovat pracovní tým pro další řádné poskytování služeb

Říjen: 
- k 1. 10. byli přijati další pracovníci: 

- Daniela Střechová na pozici koordinátorka domácí péče

- Karel Štěpánek na pozici pracovník v sociálních službách

- Jaroslava Němcová na pozici pracovnice v sociálních službách

- Začátkem měsíce se pomalu začaly rozvíjet nově poskytované služby domácí hospicové péče

- 7. 10. odešla na vlastní žádost slečna Jiřina Chmilová

- 15. 10. byla přijata slečna Mgr. Gabriela Voborníková na pozici sociální pracovnice

- 20. 10. byla přijata na 0,5 úvazku paní Lenka Trnková na pozici zdravotní sestry

Listopad:
- 1. 11. nastoupila paní Alena Drštičková na pozici pracovnice v sociálních službách

- 4. 11. odešla na vlastní žádost slečna Mgr. Gabriela Voborníková

- 3. 11. byl přijat pan Josef Caha na pozici vedoucího střediska a převzal vedení střediska od Ing. Milana Andrýska.

- 10. 11. opětovně nastoupila slečna Jiřina Chmilová

- 12. 11. byla nově přijata slečna Tereza Pavlíková, Dis. na pozici sociální pracovnice

Prosinec:
- Domácí hospicová péče byla i nadále rozvíjena a dále vylepšována ve prospěch uživatelů
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StatistikaStatistika hospicové péče v SHP Jihlava
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Přehled poskytované domácí hospicové péče v Jihlavě v období od července do prosince 2008

Počet péčí cekem

Počet dnů, po které péče probíhala

Nejdelší péče

Nejkratší péče

Celkový počet intervencí u uživatelů

Průměrný počet intervencí u jednoho uživatele

6 

334

92 dnů

29 dnů

204

34

11

Přehled zapůjčených kompenzačních pomůcek uživatelům v období od července do prosince 2008

Polohovací postele

Antidekubitní matrace aktivní

Antidekubitní matrace pasivní

Polohovací pomůcky (sada)

WC křeslo

Odsávačka

Celkem zapůjčeno (kompenzačních pomůcek):

5 x

2 x 

5 x 

5 x 

2 x 

1 x

19

Přehled půjčovní doby kompenzačních pomůcek

Celková půjčovní doba        

Nejdelší půjčovní doba  

Nejkratší půjčovní doba

279 dnů

106 dnů

29 dnů

Daniela Střechová  – koordinátor domácí hospicové péče



Nové vedeníNové předsednictvo HHV

Nové předsednictvo zahájilo činnost  v samém závěru roku 2008.  Naším cílem byla stabilizace organizace

a příprava volby nového ředitele. Od začátku roku 2009 byly schváleny  nové Stanovy sdružení, byly 

zahájeny procesy zkvalitnění řízení organizace, intenzivně se pracuje na systému interních norem                         

a standardů. 

V dubnu 2009 byl novým ředitelem HHV zvolen Ing. Petr Havlíček.

Rok 2008 byl v mnoha směrech nesmírně těžkým rokem. Současně ale předznamenal nezbytné  a nutné 

změny. Obětavost, nadšení a tzv hospicový duch musí mít základ v pevné a silné organizaci. 
 

Přes  těžkosti, se kterými se HHV potýkalo, probíhala neustále praktická činnost v poskytování domácí 

hospicové péče, práce na Rodinném pokoji a práce dobrovolníků. 

Cílem HHV je profesionalita a současně hluboce lidský přístup k umírajícím a jejich blízkým. Chceme být 

za všech okolností jejich spolehlivou oporou.

Děkuji všem zaměstnancům SHP Nové Město na Moravě a SHP Jihlava, kteří se podíleli na naplňování 

tohoto cíle. 

Děkuji všem, kteří se v minulosti i v současnosti angažovali ve prospěch HHV.

Přeji novému řediteli HHV moudrost, sílu a zdraví.

Věřím, že  Hospicové hnutí Vysočina, o.s. bude nalézat nové cesty k naplňování svého poslání. 

      MUDr. Eva Pelikánová 

      předsedkyně Hospicového hnutí – Vysočina, o.s.
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ÚčetnictvíFinanční zpráva

Účetnictví HHV i v roce 2008 vedla účetní fi rma Ing. Milan Dvořák z Nového Města na Moravě. 

Všechny uváděné částky jsou v Kč, zaokrouhleny na tisíce.

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 maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem

Poskytnuté příspěvky

Náklady celkem

883 000,-

863 000,-

3 129 000,-

6 000,-

30 000,-

35 000,-

5 000,-

4 951 000,-

Náklady
Skutečnost v běžném 

účetním období 
Označ.

B. I.

B. IV.

B. VI.

B. VII.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Ostatní výnosy celkem

Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

37 000,-

865 000,-

775 000,-

3 444 000,-

5 121 000,-

Výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

170 000,-

170 000,-

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

671 000,-

-386 000,-

285 000,-

0,-

99 000,-

561 000,-

373 000,-

1 033 000,-

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíAktiva

Stav k prvnímu dni 
účetního období

427 000,-

-352 000,-

75 000,-

0,-

78 000,-

863 000,-

10 000,-

951 000,-
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ÚčetnictvíFinanční zpráva

A. II.

A. II.

B. III.

B. IV.

Rozvaha

Jmění celkem

Výsledek hospodaření celkem

Vlastní zdroje celkem

Krátkodobé závazky celkem

Jiná pasiva celkem 

Cizí zdroje celkem

Pasiva celkem

804 000,-

170 000,-

974 000,-

85 000,-

47 000,-

344 000,-

1 318 000,-

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíPasiva

Stav k prvnímu dni 
účetního období

931 000,-

-126 000,-

805 000,-

32 000,-

189 000,-

221 000,-

1 026 000,-
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Přehled přijatých grantů a dotací

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kraj Vysočina

Město Nové Město na Moravě

Město Žďár nad Sázavou

Ostatní dotace

Provozní dotace celkem (viz Výnosy, B. VII.)

Sponzorské dary

Nadace a granty

Nadace, granty a dary celkem

Úřady práce (jedna položka ve Výnosy, B. IV.)

Příjmy celkem

950 000,-

1 665 000,-

150 000,-

120 000,-

659 000,-

3 444 000,-

327 000,-

448 000,-

775 000,-

865 000,-

5 084 000,-

Přehled darů nad 10 000,- Kč (včetně)

GE Money bank, Praha

PAMA, Ostrov nad Oslavou

ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou

TROMA-MACH, Žďár nad Sázavou

Lékárna u Salvátora, Nové Město na Moravě

Emeran 1860, s.r.o., Most

Medin a.s., Nové Město na Moravě

Global Paymants Euro

30 000,-

30 000,-

25 000,-

20 000,-

20 000,-

15 000,-

12 000,-

10 000,-



PoděkováníDěkujeme

za podporu fi nanční: 

Dále:

Organizace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Evropské sociální fondy, Úřad práce Žďár 

nad Sázavou, Kraj Vysočina, Fond Vysočiny, Hospic Utrecht, Nadační fond DIEN 

Firmy: Ambrož Auto, s.r.o., Axiom, Bohm, Diamo – Geam, Fond ČSOB, GlaxoSmith Kline – 

Orange Fond, Global Payments Euro, KOVO Koukola, Lékárna u Salvátora,  Oční optika – Olga Petříková,  

PKS INPOST,  TR Styl

Další města, městyse a obce: Bystřice nad Perštejnem, Svratka, Bohdalec, Bory, Bukov, Cikháj, 

Dalečín, Dlouhé, Dolní Rožínka,  Chlum - Korouhvice, Jimramov, Křižánky, Křižanov, Lísek, Malá Losenice, 

Nová Ves, Nový Jimramov, Radešínká Svratka, Radňovice, Radostín, Radostín nad Oslavou, 

Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava, Sněžné, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou,  Věcov, 

Věchnov, Vepřová, Zvole
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Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:

Nové Město 

na Moravě

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:

Děkujeme

za podporu finanční: 

Dále:



PoděkováníDěkujeme

Jednotlivci: Jaroslav Badalík, Ladislav Baďura, Adriana Bron, Alena Bruchanová,  MUDr. Hana Bártová, 

Mgr. Ester Čašková, Jaroslav Dočkal, Ing. Milan Dvořák,  Jana Groulíková, Petr Janoušek, Eva Jurková, 

Pavel Kliment, Stanislav Marek, Zdeňka Marková, Táňa Mrázková, Jaroslav Zelený, Miroslav Zelený, 

rodina Žilkova, dále dárci benefi čního koncertu

za podporu nefi nanční:

Odborní spolupracovníci: MUDr. Tereza Dvořáková, MUDr. Marie Svatošová, MUDr. Ondřej Sláma,                     

Ing. Miloslav Běťák, JUDr. Jiří Černý, MUDr. Eva Balnerová 

Supervizoři: Mgr. Miroslav Erdinger, Mgr. Renáta Sukupová, PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.,

Mgr. Miloš Havlík

Organizace: LTRN a LDN Buchtův kopec, Domov pro seniory Mitrov, Nemocnice Nové Město 

na Moravě, DKS Žďár nad Sázavou, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Domácí hospic – 

Cesta domů,  Novoměstské sociální služby

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

a všem, kteří byť jen slovem projevili díky a obdiv nad vykonanou prací HHV.

Zvláštní poděkování

si zaslouží všichni naši klienti a jejich rodiny za důvěru a spolupráci v nejtěžších chvílích 

svého života. 
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FotogalerieFotogalerie

Kolektiv Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě: zleva: J. Šebek, M. Petrová, H. Nosková, 
M. Andrýsek, I. Kondýsková, V. Zikmund, D. Filipová
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Návštěva dobrovolníků v Domově pro seniory na Mitrově



FotogalerieFotogalerie

Společná fotografi e z kurzu „Péče o pacienta na lůžku“ v Telči
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Aktivizační místnost ve Středisku hospicové péče v Jihlavě



FotogalerieFotogalerie

Z návštěvy v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí: I. Kondýsková a ředitel Ing. M. Běťák
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Mikuláš v LDN na Buchtově kopci: zleva: D. Filipová, V. Zikmund, M. Petrová, H. Nosková



HHV v roce 2008Charakteristika sdružení v roce 2008

Ing. Andrýsek Milan

Caha Josef *  **

Mgr. Erdinger Miroslav

Fiala Ivo*  **

Filipová Daniela

Fousková Ludmila

Bc. Havlíková Drahomíra*

Janů Anna

Kondýsek Tomáš

Kondýsková Iva*

Kondýsková Kateřina
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Seznam členů HHV

Korbičková Libuše

PhDr. Lukšová Drahomíra*

Maršálková Eva

RNDr. Melín Martin

Nosková Helena

Palánová Alena

MUDr.Pelikánová Eva**

Ing. Petr Martin**

Ing. Petrová Milena

Mgr. Pfannová Hana

MUDr. Pražan Oldřich

Ing. Řehořová Alena*

Mgr. Slámová Markéta

Šebek Jaromír

Bc. Šindlerová Denisa

Šorm Zdeněk

Mgr. Šormová Ruth**

Štěpánek Karel

Zikmund Vojtěch*

Mgr. Ženatý Daniel

Ing. Ženatá Daniela

Diakonie ČCE – Myslibořice

*    členové předsednictva od února do prosince 2008

**  členové předsednictva od prosince 2008

Kondýsková Iva  ředitelka, koordinátorka DHP

Ing. Andrýsek Milan  fundraising

Brabcová Jana  zdravotní sestra

Filipová Daniela  administrativa, asist. hosp. péče

Bc. Havlíková Drahomíra  koordinátorka poradny Alej

Nosková Helena  zdravotní sestra

Ing. Petrová Milena  koordinátorka DHP a rod. pokoje

Šebek Jaromír  zdravotní sestra

Zikmund Vojtěch  koordinátor dobrovolníků

Seznam zaměstnanců Hospicového hnutí – Vysočina, o.s. v roce 2008

Středisko hospicové péče - Nové Město na Moravě:

Caha Josef  vedoucí střediska

Drštičková Alena  asistentka domácí péče

Chmilová Jiřina  asistentka domácí péče

Němcová Jaroslava  asistentka domácí péče

Pavlíková Tereza, DiS  soc. pracovnice, koord. dobrovolníků

Ing. Řehořová Alena  sociální pracovnice

Střechová Daniela  koordinátorka domácí péče

Štěpánek Karel  asistent domácí péče, sklad pomůcek

Trnková Lenka  zdravotní sestra

Mgr. Voborníková Gabriela  sociální pracovnice

Středisko hospicové péče - Jihlava:

Ing. Andrýsek Milan

Dudíková Alena

Čechová Jitka

Filipová Daniela

Fousková Ludmila

Gansdorferová Drahomíra

Horák Michal

Seznam dobrovolníků v roce 2008

Horváthová Věra

Kubátová Eva

Michalová Miloslava

Palánová Alena

Ing. Petrová Milena 

Řeháčková Pavla

Seidlová Marie

Svobodová Marie

Trojanová Věra

Machoňová Petra

Barvířová Lucie

Hladíková Marie
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