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Nové Město na Moravě  /  Jihlava  /  Velké Meziříčí

2016V 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 správní rady
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Vážení čtenáři a příznivci Domácího hospice Vysočina,

je mi ctí vám všem touto cestou, za nás členy správní rady poděkovat a vzdát vám hlubokou úctu a obdiv za vše 
co činíte.

Domácí hospicová péče Vysočina za téměř 17 let své činnosti vybudovala úspěšnou organizaci, která byla a stále 
je postavena na usilovné a poctivé práci lidí, kteří do své práce dávají především srdce. Sama 9 let působím 
v organizaci DEBRA ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel a jsem velmi poctěna, že jsem byla přija-
ta  do „nové“ rodiny  - Domácího hospice Vysočina. U obou organizací vnímám podobenství a to jak v rodinném 
nastavení práce, tak ve vysoce profesionálně odvedené činnosti.

V loňské výroční zprávě byl zmíněn příběh Olinky Joklové ml., která byla součástí organizace DEBRA ČR a společ-
ně s námi šířila osvětu  nemoci motýlích křídel. Společně se svojí maminkou Olgou Joklovou st. bojovala statečně 
s nemocí EB 30 let. Bylo to právě Středisko hospicové péče Jihlava, které doprovázelo naši Olinku v posledních 
dnech života zde s námi. A právě díky této osobní zkušenosti vím, jak úžasné pracovníky DHV má, jak potřebnou 
a úslužnou práci dělá!

Loučení se s blízkou osobou není pro nikoho jednoduchou záležitostí, a proto smekám před každým, kdo 
se rozhodne svého blízkého v posledních dnech doprovodit, obklopit láskou a péčí. Mnohdy je doprovázení 
a podpora důležitá při těžké a dlouhodobé nemoci. Je pro mne potěšující vědomí, že se naštěstí vrací tradice 
z dob minulých a loučení se s blízkou osobou může proběhnout v domácím prostředí, popř. rodinném pokoji. 

A proto mi dovolte na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na vzniku této úžasné myšlenky v Novém Městě 
na Moravě, všem, kteří ji tolik let budují a zkvalitňují!!

Vše, co se dočtete s v této výroční zprávě je toho důkazem! Alice Brychtová, DiS.
členka správní rady

Pracovnice hospice u klientky v domácím prostředí



Vážení přátelé a příznivci naší společnosti, 
jako každý rok mi dovolte, nabídnout Vám informace o hlavním dění v  naší organizaci v roce 2016.  Loňský 
rok byl mimořádně bohatý na důležité a mimořádné události. Mezi ně určitě patří loňské volby nových orgá-
nů společnosti. Došlo při nich nakonec k  jediné změně, kdy MUDr. Pelikánová se rozhodla do dalšího období 
nekandidovat. Za léta práce v  předsednictvu občanského sdružení a v  nynější správní radě jí patří veliký dík  
a uznání. Na její místo byla zvolena p. Alice Brychtová, která má ze sociální a zdravotní oblasti, z pozice ředitelky 
DEBRA ČR, bohaté zkušenosti a bude pro nás určitě velkým přínosem. Přejeme to jí i nám samotným. Ještě předtím 
došlo na přelomu června a července ke změně sídla a k přestěhování na novou adresu – Vratislavovo náměstí 
115. Útočiště nám poskytla společnost E.mont v nově zrekonstruovaných prostorech zadního traktu jejich budovy. 
E.montu za přístup k vyřešení našeho problému také patří velký dík. Pokud jde o naši činnost, nejdůležitějším  
a nejpotěšitelnějším faktem je další růst zájmu o naši hlavní službu, domácí hospicovou péči, který se projevil 
v růstu počtu těchto péčí o 25%. V součtu za všechna pracoviště jsme dosáhli čísla 86 a z tohoto růstového trendu 
máme všichni samozřejmě radost. Pozitivních výsledků jsme dosáhli i v oblasti finanční, kde opět „úřadoval“ Avast, 
jehož dotace dosáhly loni úrovně 565 tis. Kč. Ale nesmíme v první řadě zapomenut na Krajský úřad, který loni  
pokryl tradičních 50% našich potřeb.  A velké poděkování zaslouží i desítky dalších subjektů, které nás většinou  
opakovaně podporují (viz str. 14-15). Bez jejich pomoci se neobejdeme nyní a určitě neobejdeme ani v budoucnosti.  
A už teď víme, že na tom nic nezmění ani skutečnost, které dovolte, abych věnoval následující odstavec.
Již koncem loňského roku jsme obdrželi informaci, že pilotní projekt VZP, trvající v té době již téměř dva roky, bude 
v roce 2017 otevřen pro dvacet dalších domácích hospiců. Ucházeli jsme se o tuto možnost a začátkem letošního 
roku jsme byli skutečně do pilotního projektu přizváni. V této chvíli ještě pracujeme na splnění náročných perso-
nálních podmínek a řešíme financování tohoto projektu. Podmínky ze strany VZP jsou nastaveny tak, že v prvním  
i druhém roce budou náklady na realizaci vyšší než přínosy. Bonusem ale bude personální posílení lékařů a zdra-
votních sester. Tato oblast byla po léta naším problémem a rizikem. Za to, že jsme vše zvládali, patří určitě veliký 
dík MUDr. Němcové v Novém Městě, MUDr. Trnkovi v Jihlavě i MUDr. Hladíkové ve Velkém Meziříčí. Právě tvorba 
početnějších zdravotnických týmů je oním výše zmíněným bonusem. V zájmu objektivnosti je ale nutné pozna-
menat, že v této chvíli není vůbec jisté, že i když bude pilotní projekt z pohledu VZP úspěšný, bude následně 
zapracován do zdravotnické legislativy. To bude záležet na Ministerstvu zdravotnictví a jeho postoj se zatím nedá 
předvídat.
Vážení přátelé, rádi Vám každý rok přiblížíme stručně nějaký příběh. Loni jsme tak vzpomenuli Olinku Joklovou, 
letos rád zmíním naši klientku, jejíž tři roky trvající boj s  rakovinou je úžasný a krásné na tom je i to, že paní 
Kamínková je ochotna své zkušenosti předávat dál a o své zkušenosti se podělit. Během těch tří let si opakovaně 
prošla různými stádii svého onkologického onemocnění (od úplně beznadějných po alespoň trochu optimistické) 
a v únoru letošního roku se její stav zlepšil natolik, že jsme mohli službu přerušit. Není moc takovýchto případů,  
a proto jsem rád, že jsem se o jeden z nich s Vámi mohl podělit.
Stejně jako v roce předchozím i loni se nám podařilo  získat  zdroje na nákup dalšího služebního vozidla a do 
našeho vozového parku tak přibyl nový bílý Renault Kangoo v nákladní verzi, určený pro velkomeziříčské praco-
viště. Tato jediná loňská investiční akce se uskutečnila díky podpoře Kraje, Nadace ČEZ, Konta Bariéry a projektu 
ČSOB pomáhá regionům. Zmínku si určitě zaslouží poprvé loni námi organizovaná akce – Běh pro hospic ve 
Velkém Meziříčí, kterou zmiňuje ve svém úvodníku vedoucí velkomeziříčského pracoviště.   A dovolte mi, vážení 
přátelé, zmínit i událost, která sice spadá časově do letošního roku, ale její počátky spadají do předešlého roku. 
V současnosti již nejsme členy Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, odkud jsme společně s většinou 
ostatních mobilních hospiců vystoupili a následně založili Fórum mobilních hospiců, které nás bude, věříme,  lépe 
zastupovat a reprezentovat.
Závěrem vždy ve svém příspěvku shrnuji, co nejdůležitějšího nás v tomto roce očekává. A já se tedy musím ještě 
jednou vrátit k již zmíněnému pilotnímu projektu. Jeho úspěšné zvládnutí určitě přispěje k větší stabilitě společ-
nosti, ale i ke zvýšení naší prestiže u laické i odborné veřejnosti. A jsem si jistý, že jedním z pozitivních dopadů 
tohoto projektu bude další růst zájmu o naše služby. Zkušenosti původních účastníků pilotního projektu tomu 
nasvědčují. Vážení přátelé a příznivci, úplným závěrem mi dovolte vyjádřit velký dík všem, kteří se na loňských 
úspěších podíleli, jednak naší podporou ale především pak vlastní prací. Tento dík tedy patří všem našim zaměst-
nancům i všem externím spolupracovnicím a spolupracovníkům. 

Ing. Petr Havlíček 
ředitel
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Zpráva o činnosti organizace v r. 2016
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 a)   Domácí hospicová péče – DHP

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném stádiu 
nemoci a také rodinám a jednotlivcům, které o tyto osoby pečují. Poslání naplňujeme praktickým provázením 
všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, podle 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 výsledným dobrým pocitem, že udělali pro svého blízkého, ale  
i pro sebe vše, co bylo potřebné. 

Službu poskytují zdravotní sestry a asistenti DHP 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 vážného 
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 vybudovaných 
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 doprovázející 
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 pora-
denské 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 a kvalitně vybavené 
půjčovny fungují na všech třech našich pracovištích.
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Poslání a pravidla služeb, 
poskytovaných Domácím hospicem Vysočina



5Domácí hospic Vysočina, o.p.s.   /   Výroční zpráva    2016

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Marta Kubišová zpívá pro hospic

Rok 2016 začal pro Středisko hospicové péče v  Novém Městě na Moravě radostnou událostí. Přijali jsme do 
našeho kolektivu novou zdravotní sestru Aničku Zelenou. V průběhu celého roku jsme oceňovali její přínos, jak 
odborný, tak i lidský. Zvláště jsme posílení kolektivu pocítili během zvládání poskytovaných služeb, především ve 
službě domácí hospicová péče, která je pro nás prioritní. Zde jsme oproti minulým rokům poskytli službu téměř 
dvojnásobnému počtu klientů. Bylo pro nás povzbuzením, že všechny pečující rodiny nám děkovaly za pomoc 
a podporu v průběhu domácí péče. Jsou to okamžiky, které jsou pro všechny pracovníky Střediska příjemné  
a důležité. Při kvantitě vykonané práce má každé vyslovené slovo pochvaly a poděkování cenu drahokamu.  
Je to pro všechny z nás velice povzbuzující. I přes značný nárůst počtu klientů v domácí hospicové péči jsme také 
doprovázeli umírající klienty na Rodinných pokojích v Novoměstské nemocnici. Snažíme se zde vytvářet podporu 
jak samotným klientům, tak i jejich doprovázejícím rodinám. Ne pro všechny rodiny je možné, aby dosloužily 
svému blízkému do konce jeho života v domácím prostředí. Rodinné pokoje jsou potom nabízenou alternati-
vou, kdy člověk může dožít svůj život v klidném a důstojném prostředí. Služba na Rodinných pokojích probíhá  
za velmi dobré spolupráce s personálem Oddělení dlouhodobě nemocných. 

Rok 2016 byl pro nás rokem plným změn. Nejen z hlediska počtu obsloužených klientů, počtu zaměstnanců, 
ale i proto, že jsme se v létě, za plného provozu přestěhovali do nových prostorů, které jsme postupně zařizovali  
a zabydlovali. S novými prostory jsme získali i větší prostor na sklad zdravotnických a kompenzačních pomůcek, 
což je další způsob, jak pomoci mnoha rodinám v nelehké situaci. 

Do roku 2017 vstupujeme my, pracovníci Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě s odhodláním 
pokračovat v naší práci tak, aby naše poskytované služby byly využívané stejně, jako v roce 2016. 

  

Vojtěch Zikmund

vedoucí Střediska hospicové péče 
v Novém Městě na Moravě

Tým novoměstského střediska s Martou Kubišovou
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Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin strávených u klientů

Průměrný počet dnů v jedné péči

43

3024

27

Domácí hospicová péče
Již od roku 2005 poskytuje náš tým, loni poprvé posílený o třetí zdravotní sestru, domácí hospicovou péči  
v Novém Městě na Moravě a okolí a jejích klientů bylo za tu dobu již více než 250. 

Loňský růst, jak v  počtu péčí, tak v  hodinách strávených u klientů byl opravdu výrazný. Vyjádře-
no v  procentech šlo o růst o 65%, resp. 30%. 19 péčí  jsme loni měli na Novoměstsku, 14 na Žďársku   
a 10 na Bystřicku.

Rodinný pokoj
Již pátým rokem spolupracujeme s nemocnicí v Novém Městě na Moravě  v  péčích o hospicové klien-
ty rodinných pokojů na Oddělení dlouhodobě nemocných. Za těchto 5 let využilo tuto službu celkem  
44 hospicových klientů. Loňská obsazenost pokojů vzrostla oproti předchozímu roku o 85 % a byla tak využita 
více než polovina roční kapacity.

Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet návštěv ze strany DHV

Celková obsazenost pokojů ve dnech

8

98

371

Statistika za rok 2016: 

Počet klientů poradny Alej 

Počet poradenských kontaktů

17

33

Poradna Alej
Odborné sociální poradenství je prostřednictvím služby poradny Alej využíváno formou osobního  
kontaktu s poradcem v místě poradny, tedy v sídle střediska na Vratislavově náměstí čp. 115. Další používané 
formy jsou telefonický hovor nebo elektronická korespondence.
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STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ



Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin u klientů

4

100

Odlehčovací služby
Terénní odlehčovací služby poskytují naši pracovníci v sociálních službách zájemcům z Nového Města a nejbliž-
šího okolí.

Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin u klientů

3

366

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 domácí hospicové, kde přispívají ke zvýšení kvality 
života nemocných osob v domácím prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím. V Novém Městě na Moravě 
je osobou odpovědnou za vedení půjčovny pan Jaromír Šebek.

Celkový počet zdravotnických pomůcek 

Výpůjčky celkem 

Počet klientů

114

191

82

Statistika za rok 2016: 
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Tým jihlavského střediska

V roce 2016 se v Jihlavě podařilo zrealizovat několik krásných akcí. V únoru pro nás hrál Jazzový orchestr a sbor 
Bromley High Schooll z Anglie. V květnu jsme uspořádali konferenci Paliativní péče v praxi pro lékaře a zdravotní 
sestry, o kterou byl velký zájem. Ve stejném měsíci jsme na jihlavském náměstní uskutečnili Den pro hospic. 
Září pro nás bylo ve znamení divadelního představení Šest tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain 
a s Pavlem Křížem. V prosinci se naši příznivci sešli na Vánočním koncertě. 

Náš tým se rozrostl o novou lékařku paní MUDr. Evu Tůmovou, která s námi spolupracuje na základě dobrovol-
nické smlouvy, čehož si velmi vážíme. 

Děkujeme všem, kteří při nás stojí a pomáhají nám. Obrovský dík patří, a vždy bude patřit, našim 
klientům a pečujícím. Vstupujeme do jejich životů ve chvílích nejtěžších, nabízíme pomoc a oporu. 
A stále znovu s pokorou žasneme nad jejich odvahou a obětavostí. 

 Mgr. Blanka Netolická

vedoucí Střediska hospicové péče v Jihlavě

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.   /   Výroční zpráva    20168

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE JIHLAVA



Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin strávených u klientů

Průměrný počet dnů v jedné péči

22

1 516

40

Domácí hospicová péče
Loni dosáhl počet klientů, kterým byla poskytnuta tato služba stejného výsledku jako v r. 2015 a nevzrostl ani 
počet hodin, strávených u klientů. 

Více než polovina péčí (12) byla poskytnuta přímo v Jihlavě, dalších 8 v celém území jihlavského okresu a po 
jedné péči jsme poskytli i na Havlíčkobrodsku a Humpolecku.

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

Statistika za rok 2016: 

Domácí zdravotní péče
Vzhledem k tomu, že nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami a většina ostatních poskytovatelů ano a 
nabízejí tedy službu zdarma, naše placená má pochopitelně velmi nízké využití.

Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin u klientů

4

6

Celkový počet zdravotnických pomůcek 

Počet výpůjček 

Počet klientů 

76

171

86

Statistika za rok 2016: 

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Naše půjčovna zdravotnických pomůcek slouží ke zvýšení kvality života nemocných osob v domácím prostředí  
a zároveň k ulehčení práce pečujícím. Zapůjčujeme je v první řadě klientům domácí hospicové péče, ale snažíme 
se vyhovět i klientům ostatním. Osobou odpovědnou za vedení půjčovny je Dana Verbóková.

Počet klientů

Počet hodin u klientů

9

120
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Rok s rokem se míjí, naši klienti přicházejí a odcházejí. Každý se nám nesmazatelně vrývá do paměti a přináší 
nám nové zkušenosti a to nejen pracovní, ale i hluboce lidské. Nemohu zde zmínit všechny péče, které jsme 
v loňském roce poskytli, byť byly pro nás stejně významné.  Měli jsme možnost poskytnout péči v rodině, kde 
současně umírali oba manželé, o něž se téměř výhradně starala jejich dcera a oba dochovala až do samotného 
konce. Má náš velký obdiv a úctu. Na druhé straně jsme měli péče, kde se zapojila široká rodina a bylo velmi 
příjemné stát se součástí tohoto společenství a vidět, jak se vzájemně podporují a posilují v tak těžkých chvílích.  
Ale to je jen zlomek toho, co jsme loni zažili v Domácí hospicové péči.

Nezaháleli jsme ani v poskytování odlehčovacích služeb ani v domácí zdravotní péči. Jednu chvíli se nám odleh-
čovací služby tak rozrostly, že jsme museli hledat jiné cesty, jak potřeby našich klientů uspokojit a přitom zvlád-
nout i další práci. Někteří naše služby totiž využívají již několikátým rokem a jen těžko by se nám s nimi loučilo.

Z našich dalších aktivit musím zmínit 1. ročník Běhu pro hospic, který měl obrovský úspěch a který se podařilo 
uspořádat díky asi dvěma desítkám dobrovolníků včele s Petrou Tomanovou, která to celé vymyslela a zorgani-
zovala, za aktivní podpory naší nové fundraiserky Hany Brnické a zaměstnanců našeho střediska. Pevně věříme,  
že budeme mít dostatek sil a elánu běhat i v následujících letech a to nejen v rámci Běhu pro hospic, ale přede-
vším v rodinách, které naše služby využívají.

MVDr. Olga Pospíšilová

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

Zvedák zakoupený z výtěžku Běhu pro hospic

Účastníci a pořadatelé 1. ročníku Běhu pro hospic
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Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin strávených u klientů

Průměrný počet dnů v jedné péči

21

1 571

29

Domácí hospicová péče
I druhý rok činnosti velkomeziříčského pracoviště přinesl růst péčí o více než 30%.  Paradoxně, hodin strávených 
u klientů přitom bylo méně. V důsledku toho se výrazně zkrátila průměrná délka péče z 52 dnů na 29. Více 
než polovina péčí (12) byla tentokrát poskytnuta přímo ve Velkém Meziříčí, dvě ve Velké Bíteši a zbylé v obcích 
velkomeziříčského regionu.

Domácí zdravotní péče
Tato služba je poskytována především klientům Sociálních služeb města Velké Meziříčí, se kterými úspěšně  
spolupracujeme od počátků naší činnosti v tomto městě.

Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin u klientů

8

119

Celkový počet zdravotnických pomůcek 

Počet výpůjček 

Počet klientů 

51

120

59

Statistika za rok 2016: 

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Velmi dobře vybavená velkomeziříčská půjčovna je pochopitelně zacílena především na klienty domácí  
hospicové péče, ale je snaha vyhovět i ostatním zájemcům. Osobou odpovědnou za vedení půjčovny je Aneta 
Vrbková, DiS.

Odlehčovací služby
Tato sociální služba je nabízena a využívaná hlavně jako vhodná doplňková služba k domácí hospicové péči.

Statistika za rok 2016: 

Počet klientů

Počet hodin u klientů

8

327



Domácí hospic Vysočina, o.p.s. disponuje ve svých dvou střediscích, v Novém Městě na Moravě a v  Jihlavě  
silnou dobrovolnickou základnou, jejímž prostřednictvím jsou seniorům a nemocným v přijímacích organizacích 
poskytovány žádané služby. 

V roce 2016 dobrovolníci stejně jako v předchozích letech spolupracovali s těmito přijímacími organizacemi:

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 2016 se uskutečnil pouze jeden Základní kurz pro dobrovolníky v Jihlavě pro dvě začínající dobrovolnice. 
Lektorkou byla Alena Drštičková.

V oblasti vzdělávání byly našim dobrovolníkům loni nabídnuty postupně 3 kurzy a 5 dobrovolníků z Jihlavy i Nového 
Města absolvovalo 17. 3. kurz Jak se nenechat manipulovat a jak se vyhnout stresu, 21. 4. kurz Autogenní trénink 
jak zvládat stres a bolest a 26. 5. kurz Stanovení hranic – péče o sebe – syndrom vyhoření. Všechny kurzy vedla 
Mgr. Lucie Poláková. 

Bohatá byla jako obvykle spolupráce jihlavských dobrovolníků s DPS Lesnov. V březnu byl hudbou a zpěvem oslaven 
Mezinárodní den žen, v červnu proběhlo tradiční grilování špekáčků, také s hraním a zpěvem a konečně v prosinci 
se uskutečnila také tradiční vánoční besídka navíc s dětským tanečním vystoupením.  

Úspěšně se také rozběhla spolupráce s jihlavskou nemocnicí, kde na onkologickém oddělení dobrovolníci organizují 
arteterapii a na oddělení geriatrické a následné péče pořádají oblíbené výtvarné dílničky.

Obvyklý víkendový kurz pro dobrovolníky se uskutečnil opět v Daňkovicích a ve dnech 17. - 18. 9. 2016, se ho 
zúčastnilo celkem 11 dobrovolníků z Nového Města na Moravě a 8 z Jihlavy. Lektorkou byla opět Mgr. Lucie Poláková 
a loňskými hlavními tématy byly – Verbální a neverbální komunikace pro pomáhající profese a Arteterapie a její 
názorné techniky. 

Běžnou součástí dobrovolnických aktivit byly samozřejmě obvyklé supervize a intervize. 2. 5. a 31. 10. 2016  
proběhly společné supervize za účasti 21, resp. 16 dobrovolníků. Supervizorkou byla PhDr. Jitka Bukáčková. Supervi-
ze koordinátorů dobrovolníků proběhly loni dvě. Obě v Praze pod vedením MUDr. Ivany Štverky Kořínkové.

Na obou střediscích se uskutečnilo několik intervizí. Vánoční intervize v Novém Městě na Moravě, spojená s podě-
kováním všem dobrovolníkům za celoroční nezištnou práci se seniory a nemocnými proběhla 28.11.2016 v hotelu 
Artis. Jihlavská intervize se uskutečnila 9. 12. 2016 na středisku.
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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

21

345

390

38

443

1 216

Statistika za rok 2016 - 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

492

178

441

1 111

Statistika za rok 2016 - SHP Jihlava

V  roce 2016 se do naší dobrovolnické činnosti zapojilo celkem 36 dobrovolníků a celkový počet vykázaných  
dobrovolnických hodin dosáhl tentokrát čísla 2 327.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s.   /   Výroční zpráva    2016

Oslava MDŽ v Domově pro seniory Jihlava – Lesnov



Poděkování za podporu finanční

I n s t i t u c e :

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

14

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

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 2016 poskytl  

 významnou finanční podporu přesahující hranici 500.000,-Kč.

Město 
Velké Meziříčí

Bystřice  
nad Pernštejnem

Obec 
Bukov

Obec 
Ruda

Obec 
Malý Beranov

Obec  
Stránecká Zhoř

Město 
Polná
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F i r m y :

Dary v hodnotě do 10.000,- Kč: 

3SYSTEMS s.r.o., ALPA, a.s., Bc. Aleš Čáp – Stomatologická laboratoř LA-Dent, BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., 
CONTENT, s.r.o., DIAMO, s.p., DISPERGA, spol. s r.o., El studio – kadeřnictví Lenka Sukupová, Geodézie Vysočina s.r.o., 
Horácké autodružstvo, IMAO electric s.r.o., JPL kovo s.r.o., Kamna, krby Láznička – KALA, MEGA-TEC s.r.o., Oční optika 

a optometrie NĚMĚC, s.r.o., Osmont s.r.o., Pneuseris Jurman, SPH stavby s.r.o., Staredo, s.r.o., Stavebniny Libor Smejkal, 
STEM/MARK, a.s., Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., Truhlářství Avart – Pavel Komma,  

VK HIGHLAND s.r.o.

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 s.r.o.; GREMIS, s.r.o; KOSYKA, s.r.o.; LESY ČR, s.p.;  

a WAPA spol. s r.o., které nám v loňském roce 2016 poskytly významnou  
finanční 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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P o d ě k o v á n í  z a  p o d p o r u  n e f i n a n č n í  a  z a  s p o l u p r á c i : 

Lektoři, supervizoři, odborní a další spolupracovníci: Mgr. Jitka Bukáčková, 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, MUDr. Eva Tůmová Mgr. Lucie Poláková, 
Petra Tomanová

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, Sociální 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 
Vaší důvěry, se kterou jste se na nás obrátili ve velmi v těžkých chvílích Vašeho života si velice vážíme a 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 jsou zdrojem energie pro 
naši další práci.

Všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům
Jako každý rok i loni jste skvěle zvládli všechny překážky a odvedli hezký kus práce. Všem Vám patří velký dík.

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

Baliny, Batelov, Bobrová, Bohdalec, Bory, Cikháj, Dalečín, Dlouhé, Dolní Rožínka, Jámy, Jimramov, Humpolec, Kadov, 
Kamenice u Jihlavy, Křídla, Křižanov, Lavičky, Lísek, Luka nad Jihlavou, Malá Losenice, Moravec, Netín, Nížkov, Nová 
Ves u NMnM, Nové Veselí, Nový Jimramov, Ostrov nad Oslavou, Petráveč, Račín, Radešínská Svratka, Rovečné, Rozso-
chy, Rožná, Řečice, Sázava, Sněžné, Sulkovec, Světnov, Ubušínek, Ujčov, Věcov, Věchnov, Vepřová, Zubří, Zvole, Ždírec

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

Lubomír Baďura, Hana Berková, Ing. Radek Bodnár, Dipl. Ing. Martin Broich, Jiří Cejnek, manželé Čamkovi, Mgr. Renata 
Čerňanská, RNDr. Martin Grigar, Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Pavel Herman, Ing. Jiří Kabelka, Aleš Korbela, Ing., Bohu-
mil Kruntorád, Ing. Helena Nováčková, MUDr. Tomáš Navrátil, Marie Ondráčková, Bc. Lenka Pacalová, František Straka, 
Helena Valtrová, Václav Vyskočil, Ing. Pavel Zikmund, Štěpán Zikmund, Mgr. Vojtěch Zikmund, Dana Zikmundová, 
Zbyněk Zlesák, Eva Zourková

Poděkování patří i všem anonymním a jednorázovým drobným přispěvatelům. Jste pro nás také důležití, neboť 
v součtu překročila loni Vaše podpora částku 100.000 Kč. Děkujeme.
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Děkujeme
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Finanční zpráva – Výkaz zisku a ztráty

A. I.

A. I. 1.

A. I. 3.

A. I. 4.

A. I. 5.

A. I. 6.

A. III.

A. III. 10.

A. III. 11.

A. IV.

A. IV. 15.

A. V.

A. V. 16.

A. V. 22.

A. VI.

A. VI. 23.

A. VIII.

A. VIII. 29

B. I.

B. I. 1.

B. II.

B. II. 3.

B. III.

B. IV.

B. IV. 7.

B. IV. 9.

C.

D.

Výkaz zisku a ztráty

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Spotřeba materiálu, energie a ost. neskladovaných dodávek

Opravy a udržování

Náklady na cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady

Mzdové náklady

Zákonné sociální pojištění

Daně a poplatky

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

Jiné ostatní náklady

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek

Odpisy dlouhodobého majetku

Daň z příjmů

Daň z příjmů

Náklady celkem

Výnosy

Provozní dotace

Provozní dotace

Přijaté příspěvky

Přijaté příspěvky (dary)

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Ostatní výnosy

Výnosové úroky

Zúčtování fondů

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

Výsledek hospodaření po zdanění

2 134

964

45

39

44

1 042

6 380 

4 852 

1 528

13

13

89

2

87

145

 
145

8 761

5 116

5 116

2 530 

2 530

633

159

14

145

8 438

-323

-323

ČinnostiOznač.

104

 

104 

 

  

27

28

131

478 

 

 

478

374

346

2 238

964

45

39

44

1 146

6 380

4 852

1 528

13

13

 89

2

87

145

 
145

27

28

8 892

5 116

5 116

2 530

2 530

1 111

159

14

145

 8 916

51

23

CelkemHosp.Hlavní
Náklady
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Finanční zpráva – Rozvaha

Účetnictví DHV v roce 2016 vedla účetní firma René Pintera, BA z Nového Města na Moravě. Všechny uváděné částky jsou v tis. Kč.

A. 

A. II.

A. II. 2.

A. II. 4.

A. II. 7.

A. II. 10

A. IV. 

A. IV. 7.

A. IV. 10.

B.

B. II.

B. II. 1.

B. II. 4.

B. II. 5.

B. II. 11.

B. II. 12.

B. II. 18.

B. III.

B. III. 1.

B. III. 3.

B. IV.

B. IV. 1.

Rozvaha v plném rozsahu

Dlouhodobý majetek celkem

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

Umělecká díla, předměty a sbírky

Hmotné movité věci a jejich soubory

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

Krátkodobý majetek celkem

Pohledávky celkem

Odběratelé 

Poskytnuté provozní zálohy

Ostatní pohledávky

Ostatní daně a poplatky

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

Dohadné účty aktivní

Krátkodobý finanční majetek celkem

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech

Jiná aktiva celkem 

Náklady příštích období

Aktiva celkem

446

1 623

6

1 535

82

- 1 177

- 1 095

- 82

2 615

466

10

12

260

177

7

2 115

53

2 062

34

34

3 061

Označ.

340

1 662

6

1 536

82

38

- 1 322

- 1 240

- 82

3 450

164

1

22

100

12

29

3 225

135

3 090

61

61

3 790

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Aktiva Stav k posled. dni 
účetního období
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Finanční zpráva – Rozvaha

Účetnictví DHV v roce 2016 vedla účetní firma René Pintera, BA z Nového Města na Moravě. Všechny uváděné částky jsou v tis. Kč.

A. 

A. I.

A. I. 1.

A. I. 2.

A. II.

A. II. 1.

A. II. 2. 

B.

B. III.

B. III. 1.

B. III. 3.

B. III. 4.

B. III. 5.

B. III. 7.

B. III. 8.

B. III. 9.

B. III. 11.

B. III. 12.

B. III. 17.

B. III. 22

B. IV.

B. IV. 2.

Rozvaha v plném rozsahu

Vlastní zdroje celkem

Jmění celkem

Vlastní jmění

Fondy

Výsledek hospodaření celkem

Účet výsledku hospodaření

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Cizí zdroje celkem

Krátkodobé závazky celkem

Dodavatelé 

Přijaté zálohy

Ostatní závazky

Zaměstnanci

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. 

pojištění

Daň z příjmů

Ostatní přímé daně

Ostatní daně a poplatky

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

Jiné závazky

Dohadné účty pasivní

Jiná pasiva celkem

Výnosy příštích období

Pasiva celkem

2 347

2 334

322

2 012

13

x

13

714

614

38

29

5

319

166

14

36

6

1

100

100

3 061

Označ.

2 821

2 798

535

2 263

23

23

x

969

869

78

22

5

352

210

27

43

122

10

100

100

3 790

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Pasiva Stav k posled. dni 
účetního období
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Vývoj a stav fondů účetní jednotky 

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

279
51
17

257
1 408

PZ 1. 1. 2016

0
51
17

0
1 175

má dáti

0
0
0

13
1 481

dal

279
0
0

270
1 714

KZ 31. 12. 2016
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Finanční zpráva – vybrané ukazatele hospodaření

Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků

Přijaté dotace celkem:
Z toho mj.:

5 116

Kraj Vysočina 4 481

Úřad práce
město Nové Město na Moravě
město Jihlava
město Žďár nad Sázavou
město Velké Meziříčí 
ostatní dotace

Dotace, příspěvky a dary celkem

122
      115

100
      50

53

7 646

Příspěvky a dary:
nadace a granty
dary firem a fyzických osob
obce a ostatní města

          2 530          
2 146

208
176

195

Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni
Po 31. 12. 2016, a od data sestavení účetní závěrky, po datum sestavení výroční zprávy, nenastaly žádné skutečnos-
ti, které by měly vliv na účetní závěrku předchozího roku.

Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele 
V průběhu účetního období ke změně ve složení správní rady. K 31. 8. 2016 ukončila činnost ve správní radě 
MUDr. Eva Pelikánová. K témuž datu byla nově do správní rady zvolena p. Alice Brychtová.

Tabulka nákladů a výnosů dle jednotlivých skupin činností

Pozn.: Údaj správa o.p.s. zahrnuje osobní náklady pracovníků kanceláře (ředitel, fundraiser, 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
6 972

478
1 466

Náklady
7 296

131
1 466



Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
o ověření řádné účetní závěrky a výroční zprávy k rozvahovému dni 31.12.2016 za ověřované období od 1.1.2016 
do 31.12.2016

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky neziskové organizace Domácí hospic Vysočina, o.p.s., IČ: 70803978, 
sídlem Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě (dále  jen „Společnost“), sestavené na základě 
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016, 
a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující in-
formace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2016  
a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016  v souladu s 
českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) 
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími 
aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je  podrobněji  popsána  v  oddílu  Odpo-
vědnost  auditora  za  audit  účetní  závěrky.  V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým 
Komorou auditorů České republiky jsem  na Společnosti  nezávislá a splnila jsem  i  další  etické povinnosti  vyplý-
vající  z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný 
a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 
mimo účetní závěrku a mojí zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností  
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace  
nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získaný-
mi během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nespráv-
né. Také posuzuji, zda  ostatní  informace  byly  ve  všech  významných  (materiálních)  ohledech  vypracovány  
v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují poža-
davky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu význam-
nosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný  
na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že
     ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
    ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů 
jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.
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Zpráva nezávislého auditora určená zakladatelům  
a správní radě účetní jednotky

Finanční zpráva – Zpráva nezávislého auditora
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Zaměstnanci Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě

Předsedkyně:  Zdeňka Marková
Místopředsedkyně:  MUDr. Eva Pelikánová (do 15. 8. 2016)
Místopředseda: Petr Dvořák (od 15. 8. 2016)
Člen: Petr Dvořák (do 15. 8. 2016)
 Alice Brychtová, DiS. (od 15. 8. 2016)

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. Hana Brnická
Jana Matulková

ředitel:
finanční manažer, fundraiser:
administrativa:

Vojtěch Zikmund 
Ing. Bc. Milena Petrová
Helena Nosková 
Jaromír Šebek
Anna Zelená, DiS.

Alena Palánová

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

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. (do 29. 2. 2016)
Mgr. Blanka Netolická
Mgr. Jana Doležalová 
Nina Jonášová
Dana Verbóková
Iveta Neuwirthová (od 1. 2. 2016)

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:  Vratislavovo náměstí 115; 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
Zdražilová Kateřina
Zikmund Vojtěch

Dobrovolníci SHP Jihlava

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

Procházková Jana
Salátová Renata
Švecová Eva
Volný Jaromír
Vránová Zdeňka
Vystrčilová Jana
Zelená Zdeňka

Kontakty:
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