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

Naším posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně
nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení,
prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Vize

Poslání

"Na poslední cestě nebýt sám"
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ÚVOD

Vážení příznivci Domácího hospice Vysočina, na úvod použiji jednoduché sdělení pana Františka
Kočího, jehož článek najdete na dalších stránkách: „Děkujeme, že jste.“ Vaše všestranná podpora
je pro nás velmi důležitá. Vážíme si jak oficiálních ocenění, jako například Neziskovka roku 2017,
těší nás však a zároveň posilují i osobní poděkování. To je ten správný pohon do další práce. Naši
zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, lékaři, i dobrovolníci se při denním kontaktu s našimi
klienty a jejich rodinami stále více přesvědčují o tom, že naše práce dává smysl a bude jí potřeba
i nadále. Díky vaší podpoře se i my můžeme spolehnout na to, že na naší cestě nejsme sami.

Přeji Domácímu hospici Vysočina a všem, kteří se podílejí na jeho činnosti, hodně elánu do náročné
a tolik potřebné služby.

Petr Hladík,
ředitel Domácího hospice Vysočina o.p.s (od 1. 4. 2018)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017

Vážení přátelé a příznivci naší společnosti,
tato zpráva je moje poslední a v době, kdy bude výroční zpráva za rok 2017 vycházet, budu již

užívat, doufám, zaslouženého důchodu. Nevím, který z těch devíti roků, po které jsem byl v čele naší
organizace, byl nejtěžší, ale z hlediska nároků na náš pracovní tým, patřil ten loňský určitě k těm
těžším. Bylo to dáno jednou mimořádnou událostí, a to vstupem novoměstského střediska do
pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Přizváni ke vstupu jsme byli v lednu a následovaly
4 měsíce, během kterých jsme splnili všechny náročné podmínky pro vstup do projektu. Podrobněji
se o tom zmiňuje v další části výroční zprávy Vojtěch Zikmund. Nebudu se proto opakovat a spokojím
se s konstatováním, že k 15. 5. 2017 jsme skutečně do pilotního projektu vstoupili a následovalo
neméně těžkých 7 měsíců, v nichž se mnohé z dosavadních činností změnilo. Od vedení zdravotní
dokumentace, přes činnost multidisciplinárního a především lékařského týmu, až po vykazování
a kódování poskytnutých zdravotnických úkonů.

Teď, s odstupem času, si dovolím zhodnotit naši účast v pilotním projektu jako úspěšnou a velký
dík patří všem, kteří se na něm podíleli. Celému sedmičlennému lékařskému týmu v čele s MUDr.
Němcovou a celému novoměstskému pracovnímu týmu, ze kterého bych vyzdvihl vrchní zdravotní
sestru Aničku Zelenou. Byla nám všem oporou i příkladem a patří jí za to obrovský dík nás všech.
Pilotní projekt sice skončil k 31. 12. 2017, ale hned od 1. 1. 2018 bylo zahájeno tzv. přechodné
období, v němž VZP nabídla účastníkům pilotu mírně vylepšenou smlouvu. Hned začátkem roku jsme
podali žádost o uzavření smlouvy i za jihlavské středisko a začali jsme připravovat obdobné žádosti
na ostatní zdravotní pojišťovny. A z toho vyplývá, že ani rok 2018 nebude žádnou procházkou
růžovou zahradou. Věřím však, že na konci tohoto roku si budou moci opět všichni říci, „Zvládli jsme
to“.

Z dalších událostí loňského roku si dovolím zmínit už jedinou, která byla zaslouženou odměnou
nám všem. V listopadu jsme získali ocenění Neziskovka roku 2017 v kategorii střední neziskovka.
Význam tohoto všeobecně uznávaného ocenění spočívá především v obrovském posílení kreditu naší
společnosti v očích laické i odborné veřejnosti. A vrátím se ještě jednou k naší účasti v pilotním
projektu. I ta měla totiž podobný dopad, v tomto případě především v oblasti zdravotní. Nepochybně
stoupla v očích lékařů a zdravotníků naše cena a ruku v ruce jejich důvěra k nám.

Mohlo by se zdát, že za těchto okolností bylo mé rozhodnutí o odchodu do důchodu logickým
vyústěním obou zmíněných událostí, ale po pravdě to bylo trochu jinak. Rozhodnutí skončit ve funkci
ředitele padlo v době, kdy jsme v úspěch pilotního projektu víc doufali, než věřili, a na závěrečné klání
v Neziskovce roku jsme se teprve chystali. Samozřejmě se mi po obou úspěších odcházelo o to
snadněji. Od zveřejnění mého úmyslu skončit ve funkci ředitele jsem se často setkával s otázkou, proč
odcházím? Jednoduše tedy proto, že jsem dosáhl důchodového věku a že si myslím, že to tak má být.
A určitě bych nechtěl zažít situaci, kdy by si lidé naopak kladli otázku, proč ještě neodcházím.
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STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Rok 2017 byl pro Středisko hospicové péče v Novém Městě na Moravě rokem velkých a zásadních změn
v organizaci a vedení služby Domácí hospicová péče. Od května jsme vstoupili do tzv. pilotního
projektu, což znamenalo zahájení spolupráce se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Bylo skvělé,
že se v tomto směru ledy hnuly a kontakty s pojišťovnami, o kterých se zatím jen mluvilo, začaly
získávat konkrétní podobu. S tímto krokem na nás spadlo mnoho povinností a starostí, abychom
naplnili podmínky spolupráce s VZP. Především jsme museli rozšířit zdravotní tým o další lékaře,
zatím na dohodu o provedení práce, a také jsme zřídili funkci vrchní sestry, do které byla jmenována
Anička Zelená. Vstup do pilotního projektu, vedle praktického zvládnutí, byl pro nás všechny velkou
myšlenkovou výzvou. Po celý rok jsme stále vymýšleli nové organizační prvky do naší práce
a přizpůsobovali jsme je již s léty vyzkoušenou praxí na poli domácí hospicové péče. Vstup zdravotní
pojišťovny do naší práce měl vliv na kvalitativní posílení zdravotní složky v našem Středisku. My však
nadále chceme praktikovat náš způsob zajištění výjezdu za klienty DHP tím, že vyjíždíme ve dvojici,
zdravotník a asistent DHP, čímž můžeme komplexněji pokrýt zdravotní, ale i psychické a sociální
potřeby jednak klienta, tak i pečujících osob, pro které je tato situace velice těžká a náročná.

Je pro nás povzbuzením, když po ukončení domácí hospicové péče dostaneme od pozůstalé rodiny
poděkování. Stejně tak my se snažíme povzbudit tyto rodiny, protože pečovat o umírající vyžaduje
velkou vnitřní odvahu, často i velké sebezapření a především lásku ke svému blízkému. Kvantitativním
měřítkem naší práce, které snad jde ruku v ruce i s kvalitativním měřítkem je fakt, že se během roku
2018 výrazně navýšil počet odpracovaných hodin ve službě domácí hospicová péče oproti předešlým
rokům. Je to výsledkem stále se zvyšujícího zájmu o tuto službu i vysokého profesionálního nasazení
s lidskou tváří ze strany všech našich pracovníků v přímé péči.

Vojtěch Zikmund,
vedoucí Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě

Domácí hospicová péče

V loňském roce jsme zopakovali rekordní čísla v počtu poskytnutých péčí a výrazně, o 20 % překročili
počet hodin poskytnuté péče. To je dáno mj. růstem průměrného počtu dní poskytované péče jednomu
klientovi. Zajímavá je i změna v pořadí regionů v počtu poskytnutých péčí. Poprvé jich nejvíce bylo
poskytnuto na Bystřicku, a to 16, o jednu méně pak na Žďársku a až na třetím místě tentokrát
skončilo Novoměstsko s 12 poskytnutými péčemi.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů 43

Počet hodin strávených u klientů 3614

Průměrný počet dnů v jedné péči 38
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Rodinný pokoj

Péče o hospicové klienty rodinných pokojů na Oddělení dlouhodobě nemocných v novoměstské
nemocnici pokračovala již 6. rokem a od samého počátku postupně všechny „výkonnostní“ ukazatele
rostou. Celkem tuto službu využilo již 53 hospicových klientů a loňská obsazenost pokojů vzrostla
natolik, že využití roční kapacity dosáhlo 66%.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů 9

Počet návštěv ze strany DHV 126

Celková obsazenost pokojů ve dnech 481

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.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů poradny Alej 24

Počet poradenských kontaktů 42

Odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby poskytují naši pracovníci v sociálních službách zájemcům z Nového Města
a nejbližšího okolí. Jejímu většímu využití bránil nedostatek kapacit pracovníků v sociálních službách.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů: 3

Počet hodin u klientů: 160

Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péči poskytují naše zdravotní sestry klientům v Novém Městě a okolí formou
zdravotnických úkonů, indikovaných praktickým lékařem. Zde je pro změnu limitem většího využití
služby kapacita zdravotnického personálu.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů: 3

Počet hodin u klientů: 323
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Půjčovna zdravotnických pomůcek

Zdravotnické pomůcky zapůjčujeme v první řadě klientům domácí hospicové péče, kde přispívají
ke zvýšení kvality života nemocných osob v domácím prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím.
Těmto klientům půjčujeme pomůcky zdarma, ostatním pak za schválené poplatky. V Novém Městě
na Moravě je osobou odpovědnou za vedení půjčovny pan Jaromír Šebek.

Statistika za rok 2017:

Celkový počet zdravotnických pomůcek 136 ks

Výpůjčky celkem 154

Počet klientů, kteří půjčovnu využili 82

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE JIHLAVA

I v roce 2017 jsme v rámci domácí hospicové péče nabízeli pomoc a podporu v jedné z nejtěžších
životních situací. Největší odměnou a zároveň potvrzením toho, že naše práce má obrovský smysl, jsou
zpětné vazby od našich pečujících. Pár slov díků nám napsala i vnučka paní, o kterou jsme pečovali.
„Jsem moc ráda, že jsme Domácí hospic Vysočina oslovily a i těch 7 dnů byla pomoc z Vaší strany
velmi vítána. Rady zkušených i slova pochopení, vše velmi pomáhalo. A hlavně pocit, že na to nejsme
samy, a kdyby se něco dělo, lze kdykoliv zavolat, bez obav. Říkala jsem to kolegyním u našich, že pro
mne to byl velký pocit jistoty. Když jsem na noční (sloužíme sami) a vím, že nemohu odjet. Věděla
jsem, že v tom mamka nebude sama, kdyby to přišlo a babička zemřela … . Ani nedovedu slovy
vyjádřit náš dík. Zaplať pán Bůh, že Vaše organizace existuje a hlavně má lidi, kteří jsou pro toto
povolání přímo stvoření.“ Děkujeme všem, kdo nám fandí a podporují nás. Jako každý rok velký dík
pak patří našim klientům a pečujícím, za jejich odvahu, lásku a pokoru. Je nutné stále opakovat, že
největší díl práce odvádějí právě oni. Z našeho pohledu je dobré zmínit, že domácí hospicová péče
není jen o smrti jako takové, ale především o životě před ní. O tom, co ještě můžeme stihnout,
zvládnout a dokázat, a že ta poslední cesta může probíhat v klidu, bez bolesti a doma tak, jak si to
člověk přeje, obklopen svou rodinou.

Mgr. Blanka Netolická,
vedoucí Střediska hospicové péče v Jihlavě

Domácí hospicová péče

Loni došlo po předloňské stagnaci k výraznému růstu počtu poskytnutých péčí o více než 50%.
Úměrně tomu vzrostl i průměrný počet hodin u jednoho klienta. Většina péčí (21) byla poskytnuta
přímo v Jihlavě, dalších 14 pak v celém území jihlavského okresu a jednu péči jsme poskytli i na
Havlíčkobrodsku.
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Statistika za rok 2017:

Počet klientů: 35

Počet hodin strávených u klientů: 3529

Průměrný počet dnů v jedné péči: 41

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 2017:

Počet klientů: 9

Počet hodin u klientů: 328

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 2017:

Počet klientů: 2

Počet hodin u klientů: 6

Poradna Alej

Loni se toto odborné sociální poradenství rozjelo naplno a kromě jejích běžných forem, kterými jsou
osobní kontakty klienta s poradcem, telefonický hovor nebo elektronická korespondence jsme loni
poprvé zorganizovali setkání s pozůstalými. Chceme v této praxi určitě pokračovat i v dalších letech.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů poradny Alej 42

Počet poradenských kontaktů 57

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Naše půjčovna zdravotnických pomůcek slouží ke zvýšení kvality života nemocných osob v domácím
prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím. Osobou odpovědnou za vedení půjčovny je Dana
Verbóková.
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Statistika za rok 2017:

Celkový počet zdravotnických pomůcek 123

Počet výpůjček 263

Počet klientů 112

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Rok 2017 byl rokem změn. Vstoupili jsme do pilotního projektu VZP, lehce se pozměnil kolektiv ve
Velkém Meziříčí, začali jsme spolupracovat s paní doktorkou Pokornou ze Zbraslavi, čímž se rozšířilo
pole naší působnosti lehce mimo kraj Vysočina, a změny budou pokračovat i v následujícím roce.

S každou změnou přicházejí různá očekávání a následně potom i zklamání nebo naopak radost, když
je změna pozitivní. Ale dnes je ještě na hodnocení změn poněkud brzy a zvláště změnu v přístupu VZP
si vůbec nedovoluji komentovat. Naopak spolupráce s paní doktorkou Pokornou je velice příjemná,
a třebaže je Zbraslav poněkud vzdálená, obě péče, které jsme tam měli možnost poskytnout,
probíhaly ke vzájemné spokojenosti.

V loňském roce jsme uspořádali Hospicový večer, který byl výjimečný tím, že na něm vystoupila jedna
naše klientka, a také tam moc hezky promluvila dr. Náležinská z MOÚ. Opět se běželo na Fajtově
kopci pro hospic. Počasí bylo velmi nepříznivé, ale i tak jsme měli stejnou účast jako při 1. ročníku
a výtěžek běhu byl téměř dvojnásobný, což je pro nás velmi povzbudivé a už se těšíme na ten letošní
Běh pro hospic.

Nakonec přidám poněkud osobní zážitek. Zemřel nám klient, o kterého jsme se starali bezmála tři
roky. Nejprve v hospicové péči a po stabilizaci jeho zdravotního stavu v odlehčovací službě. Za
tu dobu se mezi námi vytvořilo silné pouto a jeho odchod byl pro nás i pro jeho velmi statečnou
manželku těžký. O to těžší, že nezemřel doma, ale v nemocnici. Nebudu popisovat okolnosti, proč
to tak bylo, jen chci říci, že není lehké být přítomen umírání blízké osoby, ale mnohem horší je u toho
nebýt. A to je důvod, proč se snažíme a skutečně za všech svých sil, pomoci rodinám dochovat své
blízké v jejich domovech.

MVDr. Olga Pospíšilová,
vedoucí Pracoviště hospicové péče ve Velkém Meziříčí

Domácí hospicová péče

I třetí rok činnosti velkomeziříčského pracoviště přinesl růst péčí o více než 30%. Počet hodin
strávených u klientů vzrostl dokonce o 50%, přičemž průměrná délka péče se prakticky nezměnila.
Čtvrtina péčí (7) byla poskytnuta přímo ve Velkém Meziříčí, 18 v obcích velkomeziříčského regionu
a po jedné péči jsme poskytli i v sousedních okresech Žďár n/S, Třebíč a Brno venkov.
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Statistika za rok 2017:

Počet klientů: 28

Počet hodin strávených u klientů: 2399

Průměrný počet dnů v jedné péči: 28

Odlehčovací služby

Tato sociální služba je nabízena a využívaná hlavně jako vhodná doplňková služba k domácí
hospicové péči a loni jsme u této služby zaznamenali výrazný růst zájmu a počet jejích klientů byl
téměř dvojnásobný.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů: 15

Počet hodin u klientů: 506

Domácí zdravotní péče

Tato služba byla poskytována především klientům Sociálních služeb města Velké Meziříčí, se kterými
úspěšně spolupracujeme od počátků naší činnosti v tomto městě. I u této služby se počet klientů oproti
předchozímu roku zdvojnásobil.

Statistika za rok 2017:

Počet klientů: 16

Počet hodin u klientů: 234

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Velmi dobře vybavená velkomeziříčská půjčovna je pochopitelně zacílena především na klienty
domácí hospicové péče, ale je snaha vyhovět i ostatním zájemcům.

Statistika za rok 2017:

Celkový počet zdravotnických pomůcek 68

Počet výpůjček 116

Počet klientů 56

10



Z vašich dopisů: Díky, že jste …

V lidském životě potkáváme spoustu lidí. Míjíme se a mnohé zapomeneme. Jsou však tací,
kteří se nám vryjí do paměti a už tam zůstanou a navíc na ně rádi vzpomeneme.

Moje maminka se dožila krásných 91 let. Před koncem jejího života byla nutná celodenní péče,
kterou jí moje rodina ráda poskytla. Ovšem při současném způsobu života, kdy členové rodiny musí
pracovat, bylo třeba najít k péči o ní výpomoc. Máme štěstí, že v našem regionu pracují sestřičky
z Domácího hospice Vysočina – pracoviště Velké Meziříčí. Podle mého názoru a mé zkušenosti jsou
to milé a příjemné dámy opravdu na svém místě. Jejich ochota a citlivý přístup k cizímu nemocnému
a nespolupracujícímu člověku byla obdivuhodná. Pomohly nám zvládnout poslední chvíle maminčina
života v domácím prostředí mezi svými nejbližšími. Cením si nejen jejich zápalu a nasazení,
ale i odborných znalostí, zručností a umění využít techniku a pomůcky, kterými jsou vybaveny.
Jejich praktické rady nám pomohly ke snazší manipulaci a obsluze ležící maminky. Bonusem je jejich
milé, příjemné vystupování a spolehlivost. Vím, že jejich práce není lehká. Proto považuji za potřebné
poděkovat veřejně za jejich pomoc mamince i nám, rodině. Přeji celému kolektivu pod vedením Olgy
Pospíšilové, ať se jim jejich práce daří. Ještě jednou díky, že jste tu.

František Kočí

Dobrovolníci

Dobrovolníci Domácího hospice v Jihlavě

V loňském roce měl Domácí hospic Vysočina v Jihlavě 14 dobrovolníků.
Jelikož na Lesnov jezdíme již několik let, obyvatelé domova jsou na nás zvyklí a mají z našich návštěv
radost a těší se na ně. Nejčastěji si spolu povídají na pokoji, zúčastňují se akcí, které pořádají
zaměstnanci Lesnova, a pokud počasí dovolí a to je nejvíce vítané – poskytují doprovod na procházku,
nebo vyjížďku na vozíku ven do přírody. Vítanou, teď již tradiční akcí, je červnové opékání buřtů na
terase se zpěvem a hrou na kytaru. V březnu jsme poprvé uspořádali besídku k MDŽ. Předali jsme
drobné dárečky a největší radost babičkám udělalo ručně vytvořené přání od dětí ze základní
křesťanské školy v Jihlavě. V květnu přijely děti z výše zmíněné školy za seniory žijícími v domově
a společně si povídali a malovali výkresy, které poté poslali do soutěže – Šťastné stáří očima dětí.
Naši dobrovolníci také docházejí na vybraná oddělení v jihlavské nemocnici. Jsou to oddělení
paliativní stanice, geriatrie a následné péče a oddělení onkologie. Kromě povídání s pacienty naši
dobrovolníci dochází do dílniček, kde s pacienty malují, vaří nebo vyrábějí různé jednoduché výrobky.
Řady dobrovolníků rozšířila paní Mgr. Lucie Poláková, která dochází na oddělení onkologie v rámci
arteterapie a práce s hlínou.

Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům za svůj čas a radost, kterou rozdávají. Odměnou nám
jsou úsměvy a radost našich klientů, takže obdarování je na obou stranách.
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Poděkování a vděčnost patří také lidem, kteří nám zdarma nabízí svoji pomoc při stěhování lůžek
a jiných zdravotních pomůcek. Děkujeme Zdeňku Dobrovolnému, Josefovi Thálovi a Petru Ludašovi.
Do třetice bych chtěla poděkovat dobrovolnicím Pavle Hochové, Janě Vystrčilové a Pavlu Prchalovi,
kteří v posledních třech týdnech života denně navštěvovali „naši“ milou paní Marii Brnickou z Lesnova
v nemocnici. Paní Brnická po smrti manžela a syna měla jediné příbuzné žijící na Slovensku a tak, jak
nám vždy s úsměvem a láskou říkala, že její rodina jsme my. Ve svých 83 letech jsme jí umožnili splnit
si její sen a proletět se v letedle nad Jihlavou a rodnými Puklicemi.

Vše co děláš pro druhé, děláš pro sebe. Vše co děláš pro sebe, děláš pro druhé.
Drštičková Alena – koordinátorka dobrovolníků

Dobrovolníci v Novém Městě na Moravě

Moc se o nich neví, ani nemluví. Přesto jsou pro mnohé klienty a pacienty někým, na koho se těší celý
týden. Jediným člověkem, se kterým si popovídají, kdo je chytne za ruku, zazpívá si s nimi, někdy
za doprovodu hudebních nástrojů, jdou na procházku, vyslechne jejich strasti – to jsou dobrovolníci.
Lidé, kteří ve svém volném čase a zcela zadarmo docházejí pravidelně za obyvateli Domova pro
seniory na Mitrově, Domu klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou a pacienty oddělení dlouhodobě
nemocných v Nemocnici Nové Město na Moravě. Počet dobrovolníků se stále mění. Důvody jsou různé,
a proto s vděčností přijímám nové dobrovolníky, kteří musí projít základním školením pro
dobrovolníky, než se vydají sami na svou dobrovolnou cestu ke klientům a pacientům. V našem
dobrovolnickém týmu máme členy různých pracovních profesí a věkového složení - od 18 až po 76 let.

Dobrovolníci Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě v počtu 19 odpracovali ve své
dobrovolné činnosti celkem 1010 hodin. Do počtu hodin jsou zahrnuty nejen návštěvy dobrovolníků
v sociálních a zdravotnickém zařízení, ale ke své dobrovolné činnosti je nutné sebevzdělávání, které
jim dává příležitost k jejich pracovnímu i osobnímu růstu. 23. 9. byl uskutečněn Víkendový kurz pro
dobrovolníky s programem: Celodenní arteterapie se zaměřením na duševní hygienu a verbální
a neverbální komunikace pro pomáhající profese vhodná pro seniorský věk. Tento kurz byl pod
vedením lektorky Mgr. Lucie Polákové z Jihlavy. Dobrovolníci se také setkávají s koordinátorkou
na intervizích a to dle potřeby. Dvakrát ročně se účastní supervize, kde pod odborným dohledem
psycholožky PhDr. Jitky Bukáčkové z Bystřice nad Pernštejnem mohou řešit problémy spojené
s dobrovolnickou prací, porozumět sobě i druhým a sdílet s ostatními zkušenosti.

Uvědomujeme si, jak důležitým článkem jsou pro naši organizaci, proto se snažíme vytvářet pro ně
přátelské prostředí, kde se budou cítit pěkně a bezpečně. Na konci roku pro ně vždy uspořádáme
,,Vánoční besídku“, na které dobrovolníky za jejich smysluplnou činnost, které si všichni nesmírně
vážíme, odměníme a potěšíme drobnými dárky a kytičkou.

Alena Palánová,
koordinátorka dobrovolníků SHP v Novém Městě na Moravě
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Poděkování za podporu finanční
Instituce:

Města, městysy a obce:

Baliny, Batelov, Blízkov, Bobrová, Bohdalec, Bory, Brtnice, Černá, Dalečín, Dlouhé, Jabloňov, Jámy, Jimramov,
Jívoví, Kaliště, Kozlov, Kněževes, Křídla, Křižanov, Křoví, Lavičky, Lísek, Luka nad Jihlavou, Malá Losenice, Milešín,

Mirošov, Moravec, Netín, Nížkov, Nová Ves u NMnM, Nové Dvory, Nové Veselí, Oslavice, Oslavička, Ostrov nad
Oslavou, Pavlov, Petráveč, Počítky, Pokojov, Radešínská Svratka, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava,

Sněžné, Suchá, Světnov, Štoky, Ubušínek, Ujčov, Věcov, Věchnov, Vepřová, Zubří, Zvole

Nadace, granty:

Zvláštní poděkování si zaslouží Nadační fond AVAST, který nám
v roce 2017 poskytl významnou finanční podporu přesahující hranici 500.000,-Kč.

Dary ostatních nadací a nadačních fondů:
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Firmy:

Zvláštní poděkování si zaslouží státní podnik Lesy ČR, který nám poskytl
v roce 2017 významnou podporu ve výši 300.000 Kč.

Dary v hodnotě od 50.000 Kč

Dary v hodnotě od 10.000,- Kč

Dary v hodnotě do 10.000 Kč:

3SYSTEMS s.r.o., Advokátní kancelář Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s. Agra Brtnice, a.s., ALPA, a.s., AutoCont CZ a.s.,
AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., CARBIDE, s.r.o., CONTENT, s.r.o., DIAMO, s.p., EFKO –

KARTON, s.r.o., Geodézie Vysočina s.r.o., Horácké autodružstvo, ICE Industrial Services a.s., ITALFLEXO s.r.o.,
Kamna, krby Láznička – KALA, MEDESA s.r.o., MEGA-TEC s.r.o.,NORMSERVIS s.r.o., Oční optika a optometrie

NĚMĚC, s.r.o., Osmont s.r.o., Pneuservis Jurman, Římskokatolická farnost Rovečné, SPH stavby s.r.o., Staredo, s.r.o.,
Stavebniny Libor Smejkal, Stomatologické centrum ARTDENT s.r.o., TRIPET, Vodárenksá akciová společnost, a.s.,

VÝTAHY, s.r.o., ZDAR, a.s.

Jednotlivci:

Lubomír Baďura, Dipl. Ing. Martin Broich, Vratislav a Renata Čamkovi, , RNDr. Martin Grigar, Ing. arch. Michal
Hadlač, Ing. Pavel Herman, Ing. Jiří Kabelka, Aleš Korbela, doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA, Martin Leskour,

Zbyněk Peňáz

Poděkování patří také všem drobným a anonymním dárcům. Jste pro nás velice důležití, neboť v součtu překročila
Vaše podpora částku 286.000 Kč. Děkujeme.
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Poděkování za spolupráci:

Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Jihlava, Masarykův onkologický ústav, Nemocnice
Mostiště, Domov pro seniory Mitrov, Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Domov pro seniory Jihlava
- Lesnov, Domov pro seniory Velké Meziříčí Novoměstské sociální služby, Sociální služby města Velké
Meziříčí, HESTIA – národní dobrovolnické centrum, Fórum mobilních hospiců, Česká společnost
paliativní medicíny, Centrum paliativní péče

Zvláštní poděkování
Všem našim klientům a rodinám - Vážíme si Vaší důvěry, kterou jste nám projevili ve velmi 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. Těší nás Vaše slova uznání a pomáhají nám.

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

Hospodaření v roce 2017

Výnosy celkem 10 413 000 Kč

Prodej služeb a zboží - 1 378 000 Kč
Dary - 2 012 000 Kč
Dotace - 6 873 000 Kč
Ostatní výnosy - 201 000 Kč

Náklady celkem 10 330 000 Kč

Materiál - 1 622 000 Kč
Služby - 1 051 000 Kč
Mzdové náklady - 7 323 000 Kč
Ostatní náklady - 323 000 Kč
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Charakteristika organizace
Správní rada: Dozorčí rada:
Předsedkyně: Zdeňka Marková Předseda: Tomáš Kondýsek
Místopředseda: Petr Dvořák Místopředseda: Ivo Fiala
Člen: Alice Brychtová Členka: Renata Netoušková

Statutární orgán:

Ředitel společnosti: Ing. Petr Havlíček

Zakladatelé:

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

Zaměstnanci Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě

ředitel: Ing. Petr Havlíček
finanční manažer, fundraiser: Ing. Hana Brnická
administrativa: Jana Matulková
vedoucí střediska,
koordinátor Rodinného pokoje
na ODN a Poradny Alej: Vojtěch Zikmund
koordinátorka služeb, sociální pracovnice: Ing. Bc. Milena Petrová
zdravotní sestry: Helena Nosková (do 30.8.2017)

Anna Machalová (od 1.10.2017)
Jaromír Šebek
Anna Zelená, DiS.

pracovnice v sociálních službách,
koordinátorka dobrovolníků: Alena Palánová

Pracoviště Velké Meziříčí

vedoucí střediska, koordinátorka služeb: MVDr. Olga Pospíšilová
sociální pracovnice: Aneta Vrbková, DiS. (do 31.5.2017)
pracovnice v sociálních službách: Mgr. Vlasta Müllerová, (od 1.10.2017)
zdravotní sestry: Radmila Jasanská

Lenka Babáková
Silvie Mlezivová, DiS. (od 1.10.2017)
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Zaměstnanci Střediska hospicové péče Jihlava

vedoucí střediska, sociální pracovnice: Mgr. Blanka Netolická
zdravotní sestra a koordinátorka služeb: Mgr. Jana Doležalová
sociální pracovnice: Nina Jonášová
zdravotní sestry : Dana Verbóková

Iveta Neuwirthová
Zdeňka Beránková Juchelková (od1.10.2017)

pracovnice v sociálních službách,
koordinátorka dobrovolníků: Alena Drštičková

Kontakty

SHP Nové Město na Moravě

Adresa: Vratislavovo náměstí 115, 592 31, Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 196, 566 615 198
E-mail: info@hospicvysocina.cz
Internetové stránky: www.hospicvysocina.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
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Externí spolupracovníci

Jana Benková
MUDr. Olga Brázdilová
Mgr. Jitka Bukáčková
Lenka Divácká
Jana Dostálová
Ivana Dvořáková
Dita Fisher
Jana Havlíková
MUDr. Martina Hladíková
MUDr. Veronika Chroustovská
Josef Kadlec
Marcela Kadlecová
MUDr. Lukáš Koutný
MUDr. Zuzana Kozárová

Dobrovolníci SHP Nové Město na Moravě

Divácká Lenka Jurmanová Jana Seidlová Marie
Fousková Ludmila Kutějová Kristýna Sklenářová Iveta
Gregorová Dagmar, Ing. Mužátková Jana, Mgr. Svobodová Marie
Hadlačová Ludmila, Mgr. Netoušková Renata Trojanová Věra, Ing.
Hamalová Šárka Petrová Milena, Ing. Bc. Zdražilová Kateřina
Chadima Josef Růžičková Věra Zikmund Vojtěch
Izdná Kateřina

Dobrovolníci SHP Jihlava

Balcárková Danuše Prchal Pavel Brabencová Stránská Hana
Procházková Jana Došková Veronika Salátová Renata
Hochová Pavlína Volný Jaromír Holá Klára
Vránová Zdeňka Panáčková Simona Vystrčilová Jana
Pavlíková Tereza Zelená Zdeňka

Lukáš Lenghard
MUDr. Miroslav Meduňa
Jaroslava Němcová
MUDr. Věra Němcová
Renata Netoušková
PhDr. Ludmila Novotná
MUDr. Květoslava Pejchalová
Kateřina Předložilová, DiS.
Věra Skřepková
MUDr. Ondřej Sláma
Eva Slováčková
MUDr. Pavel Svoboda
Petra Tomanová
MUDr. Bohdan Trnka
MUDr. Eva Tůmová
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