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2015V ý r o č n í  z p r á v a



Vize
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je profesionální, stabilní a nejvyhledávanější organizací,              
poskytující hospicovou péči v Kraji Vysočina, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou      
kvalitu služeb a lidský přístup.

Poslání
Naším posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem        
a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulatních 
služeb.
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Naše vize a naše poslání



NA POSLEDNÍ CESTĚ 
NEBÝT SÁM
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Úvodní slovo zakladatele
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Vážení čtenáři a příznivci Domácího hospice Vysočina,

žijeme v krásné době a snad ještě v krásnější zemi. Když se podíváme jenom trochu vedle, 
ani nemusíme moc daleko od České republiky, tak musíme konstatovat, že máme vlastně 
všechno, na co si vzpomeneme. Stačí si jenom trochu pamatovat, a ta paměť nemusí být 
příliš dlouhá. 

Máme skutečně všechno? Je materiální zabezpečení to jediné, co potřebujeme? Jistě není. 
Jsme historicky bohatá společnost a to nejen materiálně, ale i kulturně a sociálně. Jsme    
dědicové tohoto stavu a naše povinnost je dědictví nést dále a nejlépe je i dále rozvíjet.

Náš hospic považuji za velmi důležitou součást pokračování a navázání na to, že společ-
nost umožňuje i v dnešní uspěchané době důstojné prožití posledních dnů na tomto světě. 
Doma, obklopeni těmi nejbližšími.

Děkujme, že to takto máme, že se našli lidé, kteří hospic vzkřísili. Že byli a stále jsou lidé, 
kteří jej vedli a vedou nelehkými cestami. Děkujme za ty, kteří tuto práci dělali a dělají           
a radujme se z lásky a pomoci druhých.

Ivo Fiala

dlouholetý podporovatel 
hospicového hnutí

Symbolické setkání čtyř generací u lůžka klientky domácí hospicové péče



Vážení přátelé a příznivci naší společnosti,

rok 2015, k němuž se vztahuje tato výroční zpráva, byl ve znamení několika významných událostí a změn.        
Za celkem samozřejmý už vlastně považujeme další růst počtu poskytnutých péčí, který v součtu všech pra-
covišť dosáhl čísla 63. Již loni jsem nad touto skutečností vyjádřil radost a velmi rád ji tímto vyjadřuji i letos. 

A historie se opakovala i v oblasti fi nanční, kde se podařilo dosáhnout pozitivního výsledku. A vedle Krajské-
ho úřadu, který pokrývá zhruba 50% našich potřeb loni výrazně vstoupil do hry nadační fond Avast, který 
nám poskytl více než 1 mil. Kč na realizaci projektů, které by bez takovéto podpory vůbec nebyly myslitelné.               
Dva získané granty Svébytnost a Vzájemnost umožnily zahájení projektů:

• Fundraising – více než rok nám budou hrazeny mzdové náklady ing. Hany Brnické, která vzešla vítězně                  
 z výběrového řízení na tuto pozici

• Public relations – loni byl zpracován grafi cký manuál a vytvořeny nové webové stránky a projekt bude
 pokračovat i letos

• Strategie – pod vedením odborného lektora proběhlo 10 jednání o strategii, v rámci níž byly defi novány
 nejdůležitější dlouhodobé strategické cíle společnosti

• Vzájemnost – jednání s poskytovateli služeb typu - domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou 
 i léčebny dlouhodobě nemocných, za účelem poskytování paliativní péče klientům těchto zařízení v jejich
 nových domovech.

Vedle Avastu si však zaslouží velké poděkování desítky dalších subjektů, které nás většinou opakovaně pod-
porují (viz str. 14-15). Bez nich bychom naši práci ani nemohli dělat. Všichni již víc než rok sledujeme pilotní 
projekt VZP. Ten byl prodloužen do konce letošního roku a v příštím roce bude tedy asi konečně rozhodnuto 
o tom, zda bude domácí hospicové péče ze strany zdravotních pojišťoven podporována. Minimálně dva roky 
budeme tím pádem ještě na podpoře našich sponzorů a dárců závislí.

Úspěšná byla loni i naše snaha o získání zdrojů na nákup dalšího služebního vozidla  a výsledkem je nová bílá 
Fabia, označená již v duchu přijatého grafi ckého manuálu. Tato investice byla možná jen díky podpoře Kraje, 
nadace ČEZ a společnosti WAPA.

Samozřejmě, že ne všechny aktivity snesou kladné hodnocení a přinesou úspěch. Mezi ty méně úspěšné akce 
loňského roku patřila námi pořádaná aukce obrazů. Finanční výsledek byl sice v řádu tří desítek tisíc zisku, 
ale je-li vzata v úvahu časová náročnost přípravy celé akce, tak určitě nebudeme v nejbližší době o opakování 
akce uvažovat.

Závěrem chci zmínit personální turbulenci, ke které loni došlo, především v jihlavském středisku. Po několika 
výpovědích a jednom odchodu na mateřskou dovolenou se tento tým ze 2/3 obměnil. Začátkem roku 2016 
jsme také naplnili v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě dlouho odkládaný cíl, mít v každém pracovním týmu 
6 kmenových členů – 3 pro sociální práci a 3 pro zdravotní služby, což je podle mého názoru optimální počet. 
Věřím, že brzy se začneme k tomuto cíli postupně blížit i ve Velkém Meziříčí.

A úplným závěrem mi, vážení přátelé a příznivci, dovolte vyjádřit velký dík všem, kteří se na loňských úspě-
ších podíleli. Především pak vlastním zaměstnancům, ale stejně tak i všem externím spolupracovnicím 
a spolupracovníkům. 

Ing. Petr Havlíček

ředitel
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 a)   Domácí hospicová péče – DHP
Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném stá-
diu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, které o tyto osoby pečují, Poslání naplňujeme praktickým prováze-
ním 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 zkuše-
nosti, aby svoji roli v doprovázení nemocného zvládli s dobrým pocitem, že udělali pro svého blízkého, ale i 
pro sebe vše, co bylo potřebné. 
Službu poskytují zdravotní sestry a sociální pracovníci a je klientům dostupná 24 hodin denně, po celý rok.        
Celá péče probíhá v úzké součinnosti s rodinou klienta, které se také pracovníci hospice snaží co nejvíce ulehčit 
těžkou situaci.

 b)   Hospicová péče na tzv. Rodinných pokojích (dále RP)
Posláním Rodinných pokojů je poskytovat občanům informace, pomoc, podporu a doprovázení v době vážné-
ho onemocnění a v době po úmrtí někoho blízkého formou odborného sociálního poradenství. 
Služba je poskytována v prostředí zdravotnického zařízení, resp. v pokojích, speciálně pro tyto účely vybudo-
vaných 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. 
Rodinný pokoj je účelově upravený nemocniční pokoj pro možnost hospicové péče, ve kterém může trávit poslední 
chvíle života pacient, jenž se již nachází v konečném stádiu svého života, ale pobývat zde s ním může i doprová-
zející osoba, pro niž je v pokoji umístěno lůžko a základní vybavení pro celodenní pobyt - jednoduchá kuchyňka, 
sprchový kout a WC.

 c)   Poradna Alej
Posláním Poradny Alej je poskytovat občanům informace, 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.
Služba Poradny Alej se poskytuje v rámci odborného sociálního poradenství. Mezi základní principy a zásady 
v poradenské praxi patří zachovávání lidských práv a svobod, respektování individuálních potřeb a důvěrnost. 
Poradenské služby se provozují zdarma. Je zaručena i návaznost služeb směrem k odborné pomoci psychologa 
nebo odborného lékaře. 

 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. 
Slouží zejména pečujícím rodinám k načerpání sil a vyřízení potřebných záležitostí, klientům samotným služba 
zabezpečuje nejčastěji pomoc s osobní hygienou.

 e)   Domácí zdravotní péče
Doplňková služba, kompletující naši nabídku služeb, určených nemocným a seniorům. S výjimkou klientů České 
průmyslové zdravotní pojišťovny, jde o službu placenou.

 f )   Půjčovna zdravotnických pomůcek
Fakultativní činnost, z hlediska kvality našich služeb, jejich naprosto nezbytná součást. Dobře vybavené půjčovny 
fungují na všech třech našich pracovištích.
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Poslání a pravidla služeb, 
poskytovaných Domácím hospicem Vysočina
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STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Z pracovního setkání všech tří týmů Domácího hospice Vysočina na Zámku ve Žďáru nad Sázavou

Středisko hospicové péče v Novém Městě na Moravě je již pevnou složkou mezi poskytovateli sociál-
ních a zdravotních služeb na Novoměstsku a v okruhu 25 kilometrů, který činí místní rozsah působ-
nosti našich služeb. Do tohoto okruhu spadají i města Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem 
s přilehlým okolím. Neodmítli jsme ani zájemce o službu z Polenska. Ve všech těchto městech se 
snažíme propagovat námi poskytované služby a je pro nás důležitá i komunikace s praktickými lékaři 
z těchto oblastí. 

Velice si vážíme kontaktů s komunitou neziskových organizací. Společně se účastníme prezentace               
na městských slavnostech Nova Civitas a pořádáme ples neziskových organizací Spolubál. 

Službu domácí hospicová péče jsme v průběhu roku 2015 poskytli 26 klientům. Vedle této služby jsme 
ještě pomáhali s doprovázením 7 klientů na Rodinném pokoji a poskytli jsme poradenskou podporu 
16 klientům. Vždy nás potěší a povzbudí do další naší činnosti pozitivní zpětná vazba ze strany pozůs-
talých členů rodiny či osob blízkých. 

Do dalšího roku naší činnosti, do roku 2016, vstupujeme s novým odhodláním uspokojit všechny               
žadatele o nabízené služby, které nesou visačku odbornosti a poctivosti.  

Vojtěch Zikmund

vedoucí Střediska hospicové péče 
v Novém Městě na Moravě
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Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

Průměrný počet dnů v jedné péči:

26

2327

32

Domácí hospicová péče
Loni jsme úspěšně završili již 10. rok poskytování domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě              
a okolí. Za tu dobu jsme poskytli tuto službu více než dvěma stovkám klientů.

V loňském roce se opět mírně zvýšil počet poskytnutých péčí, výrazně pak vzrostl počet hodin stráve-
ných u klientů. Nejvíce, a to 11,  jsme loni měli péčí na Novoměstsku , na  Žďársku  a Bystřicku  pak 
shodně po 7 péčích. 

Rodinný pokoj
Již od roku 2012 jsou zřízeny v nemocnici v Novém Městě na Moravě na Oddělení dlouhodobě nemoc-
ných dva rodinné pokoje, které nahradily jeden původní rodinný pokoj, fungující více než 6 let v LDN 
na Buchtově kopci. 

Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet návštěv ze strany DHV:

Celková obsazenost pokojů ve dnech:        

7

88

202

Statistika za rok 2015: 

Počet klientů poradny Alej 

Počet poradenských kontaktů

17

42

Poradna Alej
Odborné sociální poradenství je prostřednictvím služby poradny Alej využíváno formou osobního   
kontaktu s poradcem v místě poradny, tedy v sídle střediska. Další používané formy jsou telefonický 
hovor nebo elektronická korespondence.
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STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ



Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

3

56

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby poskytujeme jako terénní službu v Novém Městě a jeho nejbližším okolí.

Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

2

263

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péči poskytují naše zdravotní sestry klientům v Novém Městě a okolí formou             
zdravotnických úkonů, indikovaných praktickým lékařem.

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Zdravotnické pomůcky zapůjčujeme v první řadě klientům služby domácí hospicová péče, ale snažíme 
se vyhovět i klientům mimo tuto službu. V Novém Městě na Moravě je osobou odpovědnou za vedení 
půjčovny pan Jaromír Šebek.

celkový počet zdravotnických pomůcek 

výpůjčky celkem 

počet klientů 

116

130

60

Statistika za rok 2015: 
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Velmi si vážíme toho, že jsme těmi, kteří stojí po boku našim klientům, jejich blízkým a oni na svůj 
smutek nemusí byt sami. Již sedmým rokem máme tu čest poznávat výjimečné lidi, sdílet jejich osudy 
a být jim nablízku na jejich poslední cestě. Obrovský dík patří všem pečujícím, bez jejichž síly, odvahy 
a lásky bychom naše služby poskytovat nemohli. Pro naše klienty se snažíme udělat to nejlepší, aby 
byly splněny jejich potřeby a přání.

Na podzim roku 2015 jsme rozšířili náš tým o novou sociální pracovnici paní Ninu Jonášovou a na pozi-
ci koordinátorky služby nastoupila paní Mgr. Jana Doležalová. Významnou posilou je také psycholožka 
paní PhDr. Ivana Veselá, která nabízí své služby v rámci domácí hospicové péče.

Přes všechny personální změny se podařilo přijmout a uspokojit všechny zájemce o domácí hospico-
vou péči. 

Vážení přátelé, ještě bych velmi ráda na tomto místě zmínila hluboký zážitek, který nám přinesla péče 
o Olgu, dívku s nemocí motýlích křídel. Její statečnost a maminčina obětavost zůstanou všem zúčast-
něným nadlouho vryty do jejich pamětí.

 Mgr. Blanka Netolická

vedoucí Střediska hospicové péče v Jihlavě
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STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE JIHLAVA

Pracovnice SHP Jihlava na návštěvě u klienta domácí hospicové péče



Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

Průměrný počet dnů v jedné péči:

22

2132

65

Domácí hospicová péče
Od roku 2008, kdy bylo poskytování této služby v Jihlavě zahájeno, do konce loňského roku, jsme zde 
měli přes 140 klientů. Loni nedošlo sice k růstu v počtu péčí, ale vzrostl počet hodin strávených v péči,
a to téměř o 50%. Tento zdánlivý rozpor je dán průměrnou délkou poskytování služby, která se zvýšila  
díky dvěma dlouhým péčím na neobvyklých 65 dnů.

Odlehčovací služby
I tuto službu v Jihlavě a okolí nabízíme nejen jako doplňovou službu pro domácí hospicovou péči. 
Nejvíce je využíváno koupání v koupacím lůžku. 

Statistika za rok 2015: 

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je poskytována našimi zdravotními sestrami v Jihlavě a jejím okolí formou 
zdravotnických úkonů indikovaných praktickým lékařem.

Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

9

263

celkový počet zdravotnických pomůcek 

počet výpůjček 

počet klientů 

81

163

82

Statistika za rok 2015: 

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Naše půjčovna zdravotnických pomůcek slouží ke zvýšení kvality života nemocných osob v domácím 
prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím. Je poměrně dobře vybavena. Osobou odpovědnou               
za vedení půjčovny je Dana Verbóková.

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

3

55
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V uplynulém roce středisko Domácí hospicové péče ve Velkém Meziříčí uspokojovalo potřeby klientů 
v celém spektru poskytovaných služeb. Především jsme pečovali o klienty Domácí hospicové péče, ale 
vyhledali nás i zájemci o Domácí zdravotní péči a Odlehčovací služby. Rovněž byla hojně využívána 
půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek. Služby jsme poskytovali nejen přímo ve Velkém 
Meziříčí, ale i v poměrně širokém okolí sahajícím od Velké Bíteše až po městys  Polná. 

Navázali jsme aktivní spolupráci s Domovem pro seniory  ve Velkém Meziříčí a pokračovali i ve spo-
lupráci s Domem s pečovatelskou službou na ulici Zdenky Vorlové. Zde se úspěšně podařilo poskyt-
nout i hospicovou péči, což byla pro všechny zúčastněné nová zkušenost, která potvrdila naši teorii,                  
že i zařízení tohoto typu může být klienty vnímáno jako domov, ve kterém si přejí zemřít. Naše půso-
bení zde bylo kladně hodnoceno jak rodinou, tak i zaměstnanci Domova, kterým za to patří náš dík.

Stejně jako v předchozím roce jsme uspořádali Hospicový večer, tentokrát s paní Věrou Sosnarovou,        
a stejně jako minule jsme se těšili hojné účasti diváků. 

MVDr. Olga Pospíšilová

vedoucí Pracoviště hospicové péče 
ve Velkém Meziříčí
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PRACOVIŠTĚ HOSPICOVÉ PÉČE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Zdravotní sestra se složenou polohovací postelíVěra Sosnarová po hospicovém večeru ve Velkém Meziříčí
Foto: M. Strnadová
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Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin strávených u klientů:

Průměrný počet dnů v jedné péči:

15

2017

52

Domácí hospicová péče
Velmi dobrý start tohoto pracoviště je potvrzen výsledky poskytování naší nejdůležitější služby.             
Zajímavé je, že nejvíce péčí, 4 z celkových 15, bylo poskytnuto ve Velké Bíteši. V počtu hodin byly 
výkony nového pracoviště srovnatelné s ostatními dvěma středisky.

Domácí zdravotní péče
Tuto službu poskytujeme především klientům Sociálních služeb města Velké Meziříčí, se kterými 
úspěšně spolupracujeme od počátků naší činnosti v tomto městě.

Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

7

150

celkový počet zdravotnických pomůcek 

počet výpůjček 

počet klientů 

46

59

27

Statistika za rok 2015: 

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Velkomeziříčská půjčovna je již poměrně dobře vybavena. Je zacílena především na klienty domá-
cí hospicové péče, byť se pochopitelně snažíme vyhovět i ostatním zájemcům. Osobou odpovědnou         
za vedení půjčovny je Aneta Vrbková, DiS..

Odlehčovací služby
Sociální služba, využívaná hlavně jako vhodná doplňková služba k domácí hospicové péči. 

Statistika za rok 2015: 

Počet klientů:

Počet hodin u klientů:

4

277



Ve střediscích v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě působí již dlouhé roky silná dobrovolnická základ-
na. Dobrovolníci navštěvují klienty v sociálních a zdravotnických zařízeních a věnují jim nezištně svůj 
čas, přítomnost, pozornost a empatii.

V roce 2015 dobrovolníci stejně jako v předchozích letech spolupracovali s těmito přijímacími orga-
nizacemi: 

Domov pro seniory – Mitrov 

Nemocnice Nové Město na Moravě – 3 oddělení dlouhodobě nemocných

Dům klidného stáří – Žďár nad Sázavou                  

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Nemocnice Jihlava – onkologické odd., odd. geriatrické a následné péče, stanice paliativní péče

12

Důležitá data loňského dobrovolnického roku:

V roce 2015 proběhl v Novém Městě na Moravě jeden Základní kurz pro dobrovolníky pro jednu         
začínající dobrovolnici. Lektorkou byla Alena Palánová. V Jihlavě proběhly dva kurzy, kterými prošly     
4 nové dobrovolnice a lektorkou byla Alena Drštičková.

Ve dnech 22.1., 19.2. a 7.5. 2015 se pod vedením lektorky Mgr. Lucie Polákové uskutečnilo vzdělávání  
5 našich dobrovolníků v oblasti Arteterapie zaměřená na seniory.

8.4. 2015 absolvovalo 10 našich dobrovolníků kurz Psychiatrické minimum, vedený MUDr. Evou        
Balnerovou.

24.6. 2015 dobrovolníci z Jihlavy připravili pro seniory na Lesnově oblíbené tradiční grilování špe-
káčků s hraním a zpěvem. Pod vedením Veroniky Doškové přišly zatančit a zazpívat malé děti z od-
dílu skautů. V srpnu jsme pro seniory připravili dvě vydařená odpoledne arteterapie a muzikoterapie                     
s Lucií Polákovou.

Víkendový nástavbový kurz se uskutečnil opět v Daňkovicích ve dnech 12.-13.9. 2015, kterého se 
zúčastnilo celkem 9 dobrovolníků z Nového Města na Moravě a 7 z Jihlavy. Loňskými hlavními tématy 
byly – Komunikace s problémovými klienty a Psychohygiena. Kurz vedli manželé Mgr. Martin Haicl      
a Mgr. Veronika Haiclová.

Běžnou součástí dobrovolnických aktivit byly samozřejmě obvyklé supervize a intervize. 1.6.                        
a 9.11. 2015 proběhly společné supervize za účasti 18, resp. 20 dobrovolníků. Supervizorkou byla 
PhDr. Jitka Bukáčková. Supervize koordinátorů dobrovolníků probíhají průběžně 3 x ročně v Praze                           
pod vedením MUDr. Ivany Kořínkové.

Středisková vánoční intervize v Novém Městě na Moravě, spojená s poděkováním všem dobrovolní-
kům za celoroční nezištnou práci se seniory a nemocnými proběhla 7.12. 2015 v restauraci U Pasáčka.                 
Jihlavská intervize byla posunuta na leden 2016.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.   /   Výroční zpráva    2015

Dobrovolnické služby
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Všem dobrovolníkům patří velký dík za jejich práci a čas, který věnují seniorům a nemocným,                      
ale i naší organizaci při její propagaci nebo při pořádání kulturních akcí. 

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

22

429

401

114

556

1500

Statistika za rok 2015 - 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

435

234

481

1150

Statistika za rok 2015 - SHP Jihlava

V roce 2015 se do naší dobrovolnické činnosti zapojilo celkem 38 dobrovolníků a celkový počet                        
vykázaných dobrovolnických hodin dosáhl tentokrát čísla 2650.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.   /   Výroční zpráva    2015

Dobrovolnice ze SHP Nové Město na Moravě 
s klientkou Rodinného pokoje

Tým pracovnic SHP Jihlava



Poděkování za podporu fi nanční

I n s t i t u c e :

N a d a c e ,  n a d a č n í  f o n d y :

14

M ě s t a ,  m ě s t y s y  a  o b c e :
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Děkujeme

Fond 
Vysočiny

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

Úřad práce 
Jihlava

Ministerstvo 
vnitra ČR

Z v l á š t n í  p o d ě k o v á n í  
Zvláštní poděkování si zaslouží Nadační fond AVAST, který nám v roce 2015 

poskytl významnou fi nanční podporu přesahující hranici 1.000.000,-Kč.
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F i r m y :

Dary v hodnotě do 10.000,- Kč: 

3SYSTEMS, s.r.o., ADOZ, s.r.o., ALPA, a.s., Disperga, spol. s r.o., EFKO – karton, s.r.o., GEON, s.r.o., 
HOPET Engineering, s.r.o., MEGA-TEC s.r.o., Ing. Leoš Pohanka, Osmont s.r.o., SPH stavby s.r.o., 
Staredo, s.r.o., SVOBSTAV s.r.o., The Prague Concert Co. s.r.o., Římskokatolická farnost Rovečné, 

Ing. Roman Trojan, VEZEKO s.r.o., Výtahy, s.r.o. ZDAR, a.s., Zemědělské družstvo vlastníků Novoveselsko

Z v l á š t n í  p o d ě k o v á n í  
Zvláštní poděkování si zaslouží společnosti AXIOM TECH, GREMIS, LESY ČR a WAPA, 

které nám v roce 2015 poskytly významnou fi nanční podporu 
přesahující hranici 50.000,- Kč.
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Dary ostatních nadací a nadačních fondů: 

Dary v hodnotě od 10.000,- Kč: 
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Poděkování za podporu nefi nanční a za spolupráci: 

Lektoř i ,  super v izoř i ,  odborní  a  dalš í  spolupracovníc i :  Mgr. Jitka Bukáčková, Mgr. Martin 
Haicl, Mgr. Veronika Haiclová, 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, MUDr. Martina Hladíková, Mgr. Martina Přibylová

Organizace:  Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, Masarykův onkologický ústav, 
Domov pro seniory Mitrov, Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, 
Domov pro seniory Velké Meziříčí, HESTIA – národní dobrovolnické centrum, Novoměstské sociální 
služby, Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, Česká společnost paliativní medicíny, Soci-
ální služby města Velké Meziříčí, Nemocnice Mostiště

Z v l á š t n í  p o d ě k o v á n í

všem našim klientům a rodinám 
Vážíme si Vaší důvěry, kterou jste nám projevili ve velmi v těžkých chvílích svého života. Pevně věříme, 
že jsme ji nezklamali a upřímně Vám za ni i za poctivou spolupráci děkujeme.  

sympatizantům a příznivcům 
Děkujeme za Vaši podporu a spolupráci a za Váš trvalý zájem o naši práci. Vaše slova uznání nám 
velice pomáhají.

všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům
Jako každý rok i loni jste zvládli všechny překážky a odvedli hezký kus práce. Velké poděkování všem.

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

Baliny, Bobrová, Bohdalec, Bory, Cikháj, Čikov, Dlouhé, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Rožínka,
Jabloňov, Jámy, Jersín, Jimramov, Humpolec, Kněževes, Křoví, Lavičky, Lísek, Malá Losenice, Netín,    
Nížkov, Nová Ves u NMnM, Nové Veselí, Nový Jimramov, Ostrov nad Oslavou, Počítky, Radešínská 
Svratka, Radkov, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava, Sněžné, Suchá, Světnov, Ubušínek, Ujčov, 
Unčín, Věcov, Věchnov, Vepřová, Vídeň, Zhoř, Zvole, Ždánice

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

Hana Berková, Dipl. Ing. Martin Broich, Šárka Budínská, Miloslav Dvořák, RNDr. Martin Grigar,                           
Ing. arch. Michal Hadlač, Martina Havlíčková, Ing. Jiří Kabelka, Aleš Korbela, Ing., Bohumil Kruntorád,
Milan Křikava, Ph.D., Michal Lorenc, Hana Marková, MVDr. Jaroslav Matoušek, Lenka Pacalová,
MUDr. Václav Peňáz, Ing. Martin Petr, Luděk Rezmiček, Helena Valtrová, Lenka Varhaníková,                                
Marie Zdražilová, Štěpán Zikmund, Alena Zítková, Eva Zourková

Poděkování patří i všem anonymním a jednorázovým drobným přispěvatelům. Jste pro nás také 
důležití, neboť v součtu překročila loni Vaše podpora částku 30.000 Kč. Děkujeme.
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Děkujeme



Účetnictví DHV v roce 2015 vedla účetní fi rma René Pintera, BA z Nového Města na Moravě. 
Všechny uváděné částky jsou v tis. Kč.

B. I.

B. IV.

B. VI.

B. VII.

Tržby za vlastní služby

Ostatní tržby

Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

800 

                  184

               2 233 

               3 919 

7 136

Výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

+ 42 

+ 13

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

1 623

        - 1 177

446

0

466

       2 115

34

        2615

       3 061

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíAktiva Stav k prvnímu dni 

účetního období

            1 346

       -  1 000

      346

          0

      105

   1 268

       30

  1 403      

  1 749

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

580

718 

5 511

13

96

 176 

 7 094

Náklady Skutečnost 
v běžném účetním období Označ.
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Finanční zpráva – vybrané ukazatele hospodaření
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Pozn.: Úplná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle organizace.

Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků

A. I.
A. II.

B. III. 
B. IV.

Rozvaha

Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Vlastní zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem                          
Jiná pasiva
Cízí zdroje celkem
Pasiva celkem

  2 334
    + 13
  2 347

614
       100
       714
    3 061

Stav k poslednímu dni 
účetního obdobíPasiva

Stav k prvnímu dni 
účetního období

       853
            + 5

     858       
           522         

              369
       891

          1 749          
          

Přijaté dotace celkem:
Z toho mj.:

3 919

Vývoj a stav fondů účetní jednotky 

Fondy 
Dary a dotace na majetek 
Veřejná sbírka
HV období
Dary od nadací 

280
0
0

251
0

PZ 1.1 .2015

0
176

0
0
0

přírustky

0
227

17
5

1 408

úbytky

280
51
17

256
1 408

KZ 31.12.2015
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Finanční zpráva – vybrané ukazatele hospodaření

Kraj Vysočina 3 390

Ministerstvo vnitra ČR
Úřad práce
město Nové Město na Moravě
město Jihlava
město Žďár nad Sázavou
město Velké Meziříčí 

Dotace, příspěvky a dary celkem

125
      90

       95
      50

7 425

Příspěvky a dary:
nadace a granty
dary fi rem a fyzických osob
obce a ostatní města

          3 506
          2 310

1 003 
 193 

53
85



Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Organizace nemá žádné aktivity ani výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.

Vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby
Nejsou.

Organizační složka v zahraničí
Organizace nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí.

Skutečnosti , které nastaly až po rozvahovém dni 
Po 31.12. 2015, a od data sestavení účetní závěrky , po datum sestavení výroční zprávy , nenastaly 
žádné skutečnosti, které by měli vliv na účetní závěrku předchozího roku. 

Ekologické závazky  a pracovně právní vztahy 
Nejsou.

Investiční instrumenty 
Organizace nepoužívá žádné zvláštní fi nanční instrumenty.

Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby 
ředitele 
V průběhu účetního období k žádným takovým změnám nedošlo.

Tabulka nákladů a výnosů dle jednotlivých skupin činností

Pozn.: Údaj správa o.p.s. zahrnuje osobní náklady pracovníků kanceláře (ředitel, fi nanční manažer, administrativní
pracovnice) a část provozních nákladů (nájmy, energie, vedení účetnictví,  propagace a pojištění). 
Odměna statutárního orgánu činí 6.000 Kč čtvrtletně.

Činnosti
Vlastní služby 
Doplňková činnost 
Správa o.p.s.

Výnosy
6 150

259
727

Náklady
6 002

203
720

Zpráva o výroční zprávě 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné                  
společnosti Domácí hospic Vysočina, o.p.s. k 31.12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření

za účetní období od 1.1. 2015 do 31.12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ing. Lenka Kožnárková
                                  číslo auditorského oprávnění KAČR 1887,

auditor odpovědný za vypracování zprávy
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Výrok auditora
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Zaměstnanci Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě

Předsedkyně:  Zdeňka Marková
Místopředsedkyně:  MUDr. Eva Pelikánová
Člen: Petr Dvořák

Správní rada:

Předseda:  Tomáš Kondýsek
Místopředseda:  Ivo Fiala
Člen: Renata Netoušková

Dozorčí rada:

Ředitel společnosti:     Ing. Petr Havlíček

Statutární orgán:

Zdeňka Marková
MUDr. Eva Pelikánová
Mgr. Miroslav Erdinger
Vojtěch Zikmund
Ivo Fiala

Zakladatelé:

Ing. Petr Havlíček
Ing. Milan Andrýsek
Ing. Hana Brnická (od 1.11. 2015)
Jana Matulková

ředitel:
fi nanční manažer:
fi nanční manažer, fundraiser:
administrativa:

Vojtěch Zikmund 
Ing. Bc. Milena Petrová
Helena Nosková 
Jaromír Šebek 

Alena Palánová

vedoucí střediska, koordinátor 
Rodinného pokoje na ODN a Poradny Alej: 
koordinátorka služeb, sociální pracovnice: 
zdravotní sestra: 

pracovnice v sociálních službách,
koordinátorka dobrovolníků:

Pracoviště Velké Meziříčí

MVDr. Olga Pospíšilová
Aneta Vrbková, DiS.
Radmila Jasanská, Lenka Babáková 

vedoucí střediska, koordinátorka služeb: 
sociální pracovnice:   
zdravotní sestry:

Zaměstnanci Střediska hospicové péče Jihlava

Eva Pavlíčková, DiS.
Mgr. Magda Škrdlová (do 30.9.2015) 
Nina Jonášová (od 1.10.2015)
Dana Verbóková
Lucie Kuľhová (do 31.8.2015)
Mgr. Jana Doležalová (od 1.10.2015) 

Alena Drštičková

vedoucí střediska, sociální pracovnice:              
zdravotní sestra a koordinátorka služeb:
sociální pracovnice:
zdravotní sestry :

      
pracovnice v sociálních službách, 
koordinátorka dobrovolníků:                              
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Charakteristika organizace



Dobrovolníci SHP Nové Město na Moravě

SHP Nové Město na Moravě

Adresa:  Žďárská 612; 592 31, Nové Město na Moravě
Telefon:  566 615 198, 566 615 196
E-mail:  info@hhv.cz
Internetové stránky:  www.hhv.cz
Číslo účtu:  336 449 7349 / 0800
Datová schránka:  sncvwa5

Pracoviště Velké Meziříčí

Adresa:  Nad Gymnáziem 464, 594 01 Velké Meziříčí
Telefon:  566 615 560

SHP Jihlava
Adresa:  Žižkova 89, 586 01 Jihlava 
Telefon:  567 210 997

Ing. Andrýsek Milan 
Divácká Lenka 
Fousková Ludmila 
Ing. Gregorová Dagmar 
Mgr. Hadlačová Ludmila 
Hamalová Šárka 
Chadima Josef 
Mgr. Chmelařová Jitka 

Izdná Kateřina 
Jurmanová Jana 
Mgr. Mužátková Jana 
Netoušková Renata 
Ing. Bc. Petrová Milena 
Růžičková Věra 
Seidlová Marie 

Sklenářová Iveta
Sobotková Jana
Svobodová Marie
Ing. Trojanová Věra
MUDr. Zamazalová Dana
Zdražilová Kateřina
Zikmund Vojtěch

Dobrovolníci SHP Jihlava

Balcárková Danuše 
Brabencová Stránská Hana
Došková Veronika 
Hochová Pavlína 
Holá Klára 
Panáčková Simona 
Prchal Pavel

Procházková Jana
Salátová Renata
Vágnerová Tereza 
Volný Jaromír
Vránová Zdeňka
Vystrčilová Jana
Zelená Zdeňka

Kontakty:
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Charakteristika organizace
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Právnická osoba podle zákona 68/2013 Sb. zapsaná v obchodním rejstříku dne 25. 9. 2013
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kresba uvnitř výroční zprávy: Jiří Štourač
náklad 800 ks, květen 2016
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