
Výroční zpráva 2019



Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít
doma až do konce života. A to s podporou blízkých, s co nejmenším
utrpením, s pocitem přijetí a smíření.

Poslání

"Na poslední cestě nebýt sám"
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Slovo ředitele

Každý den řešíme hodně neznámých. Od drobných starostí jako co si ráno vezmeme na sebe až po
to, zda se večer znovu potkáme se svými blízkými. Jediné co skutečně víme, je fakt, že náš život jednou
skončí. A právě ve chvíli, kdy tato situace nastává, jsme připraveni na to, abychom do rodin, které se
starají o své blízké, přinášeli klid, rozvahu a odbornou pomoc. Většinou na to máme omezený čas,
během kterého se snažíme často o nemožné.

Přesto má tato práce smysl. Jsem proto moc vděčný za skvělé spolupracovníky, ale také za naše
podporovatele a dobrovolníky. Bez nich by naše práce byla jen velmi obtížně zvládnutelná. Jsme tady
od toho, abychom pomáhali pacientům i rodinám proměňovat neznámé okamžiky v bezpečnou situaci,
kterou budou schopni s naší podporou zvládnout. K tomu je nutné, abychom navázali dobrý vztah
s pacientem a jeho rodinou, a nastavili léčbu tak, aby pacient prožil konec svého života s podporou
svých blízkých, s co nejmenším utrpením, s pocitem přijetí a smíření.

Děkuji vám všem za vaši práci, podporu a důvěru.

Petr Hladík
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Zpráva o činnosti za rok 2019

Rok 2019 byl pro nás v řadě momentů přelomový. Především jsme zaznamenali další nárůst počtu
hospicových péči. Podařilo se nám uzavřít smlouvy s pěti zdravotními pojišťovnami. Vstoupili jsme do
projektu Ministerstva zdravotnictví Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí
specializované paliativní péče. Pro tento projekt jsme získali také patronku - rychlobruslařku Martinu
Sáblíkovou, s jejíž tváří se budete moci v následujících třech letech setkávat na našich akcích
i propagačních materiálech. Nově jsme začali přijímat do naší péče klienty z domovů pro seniory.

Za podpory Nadačního fondu Avast jsme rozvíjeli spolupráci s nemocnicí Nové Město na Moravě,
p.o., kde jsme nastavili nová pravidla pro fungování rodinných pokojů. Uspořádali jsme dva společné
semináře pro laickou i odbornou veřejnost. Spolupracovali jsme při předávání pacientů prostřednictvím
nemocničního paliativní týmu. Začali jsme pořádat setkání s pozůstalými. A také jsme zaregistrovali
zvýšený zájem veřejnosti o naši práci. Projevilo se to třeba řadou nově pořádaných akcí na podporu
činnosti Domácího hospice Vysočina.

Museli jsme však také řešit záležitosti týkající se personálního obsazení. Dlouhodobě jsme se potýkali
s nedostatkem zdravotních sester a lékařů v Jihlavě a proto se jsme se po velmi pečlivém uvážení
rozhodli ukončit činnost našeho střediska v Jihlavě. To nám umožnilo více se soustředit se na rozvoj
střediska v Novém Městě na Moravě.

Základem však pro nás zůstává péče o umírající pacienty a podpora jejich rodinných příslušníků
v jejich přirozeném, domácím prostředí. O to se snažíme díky zapojení celého našeho
multidisciplinárního týmu. Proto náš kolektiv neustále rozšiřujeme a staráme se, abychom našim
zaměstnancům umožnili kontinuální zvyšování jejich odborných znalostí a dovedností.

Chceme, aby náš tým mohl poskytovat kvalitní péči podle standardů platných pro mobilní
specializovanou paliativní péči. Do našeho týmu patří pracovníci přímé péče jako jsou lékaři, zdravotní
sestry, sociální pracovníci, pečovatelé, psychologové, kaplani, ale i podpůrný tým, který zajišťuje často
neviditelnou, ale nutnou podporu v oblasti fundraisingu, ekonomiky a účetnictví, aktivit směřujících
směrem k veřejnosti a také přípravou rozvojových projektů.

Ve všech těchto oblastech bychom rádi pokračovali i v následujícím čase, aby se všichni,
kteří se na nás obrátí, mohli spolehnout, že jim poskytneme podporu až do konce života.

Petr Hladík
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První dětský pacient v Domácím hospici Vysočina

Rok 2019 byl pro Domácí hospic Vysočina rokem změny. Tým hospice začal poskytovat domácí
hospicovou péči nejen dospělým pacientům, ale i dětem. Psal se červen roku 2019 a tým hospice oslovila
maminka 5 - leté Klaudinky (Pozn.: pro tento příběh jsem použila fiktivní jméno) s přáním, že by chtěla
své dceři dopřát důstojný odchod v domácím prostředí ve svém pokojíčku a se svojí rodinou.

Tým hospice právě prožíval svůj první společný teambuilding na chalupě v přírodě. O to větší výzva
to pro nás byla. Výjezd do terénu rovnou z chalupy. Na úvodní návštěvu vyjel pan primář se zdravotní
sestrou, po cestě ještě přistoupila dětská lékařka. Tým hospice se seznámil s rodinou, s Klaudinkou
a s jejím aktuálním zdravotním stavem. Nastavili jsme plán péče a poskytli psychickou podporu celé
rodině. Klaudinka byla zařazena do režimu MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče). S rodinou
jsme byli v denním kontaktu jak telefonicky ( 2-3x denně), tak i osobně (lékař a zdravotní sestra).
V průběhu péče jsme měli několik akutních výjezdů. Po třinácti dnech naší péče Klaudinka v klidu
zemřela ve svém pokojíčku v objetí své maminky. Lékař i zdravotní sestra poskytli po úmrtí podporu celé
rodině. Pozůstalostní návštěvu uskutečnila dětská lékařka a poté i sociální pracovnice hospice.

Péče o malou Klaudinku trvala třináct dní. Za tuto dobu jsme rodinu navštívili celkem
pětadvacetkrát z toho čtyřikrát v režimu akutního výjezdu. Kromě péče o Klaudinku zvládal tým
hospice poskytnou péči dalším osmnácti dospělým pacientům. Pro celý tým to byla první zkušenost
s umírajícím dítětem. Oceňuji jeho profesionalitu, jeho nasazení a chuť se takové výzvě postavit.

Anna Zelená, DiS. – vrchní sestra

Spoluzakladatel hospice Vysočina Vojtěch Zikmund
se stal Pečovatelem roku 2019

Domácí hospic Vysočina získal v roce 2019 další
významné ocenění. V 7. ročníku celostátní soutěže
Pečovatel roku, kterou vyhlašuje Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE,
uspěl spoluzakladatel novoměstského hospice Vojtěch
Zikmund. Završilo se tak jeho mnohaleté působení
v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající,
neboť na konci roku 2019 odešel Vojtěch Zikmund do
penze. „Je to pro mě krásná symbolická tečka za mým
působením v této organizaci a vůbec v sociální
oblasti,“ uvedl k ocenění Vojtěch Zikmund. V domácí
hospicové péči působil 13 let.
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Podkrkonošský rodák a vyučený knihkupec žil ve Vsetíně, a pak v Praze. Když přišly na svět děti,
rodina opustila rušné velkoměsto a přestěhovala se do Nového Města na Moravě, kde Vojtěch nějaký čas
podnikal ve svém oboru. Později ho ale začala přitahovat oblast sociálních služeb, rekvalifikoval se
a začal pracovat v Domově pro seniory Mitrov a později v Domě klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou.

K potřebě založení hospice ho inspirovala přednáška vůdčí osobnosti českého hospicového hnutí
doktorky Marie Svatošové. S přáteli založil Hospicové hnutí Vysočina. Od původní myšlenky vybudovat
kamenný hospic se zakladatelé začali přiklánět k poskytování domácí hospicové péče. Dnes organizace
pod názvem Domácí hospic Vysočina zaměstnává několik desítek lidí a ročně poskytuje péči asi 150
pacientům v domácnostech v okrese Žďár nad Sázavou.

Martina Sáblíková - patronka Domácího hospice Vysočina

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala patronkou Domácího hospice Vysočina. Naše
nejúspěšnější rychlobruslařka tak bude na příští tři roky tváří projektu Podpora paliativní péče –
zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče.

K účasti se rozhodla z důvodu, že se v podobném dlouhodobém projektu doposud neangažovala,
a také proto, že jí práce Domácího hospice Vysočina oslovila: “Někdy se těžko smiřujeme s tím, že nám
nejbližší odchází. A pokud chceme aby i poslední dny strávili tam, kde jim je nejlépe, což je doma, tak
lidi z Domácího hospice Vysočina potřebujete. A mě je velice sympatické, že díky těmto lidem taková
možnost existuje i zde na Vysočině, odkud pocházím,” uvedla ke svému novému angažmá Martina
Sáblíková.



Akce v roce 2019

V průběhu roku pořádáme různé osvětové a benefiční akce, které buďto realizujeme sami, případně s
některým z řad partnerů, příznivců a přátel Domácího hospice Vysočina. O cestě ředitele hospice Petra
Hladíka do Vídně a Běhu pro hospic pod záštitou Martiny Sáblíkové píšeme podrobněji, ostatní akce
uvádíme pouze ve stručnosti.

Cesta do Vídně

K cestě do Vídně mě inspiroval příběh, který mi vyprávěl Jirka Michlíček, ale především jeho
kamarádka Eva Valová. Byl o jejím pradědečkovi Ignáci Dvořákovi. Ignác Dvořák se narodil roku 1879
v Oslavičce u Velkého Meziříčí. 5. listopadu 1911 se oženil s Marií Mokrejšovou a koupili si domek
v Černé. Měli spolu čtyři děti. Na začátku první světové války narukoval Ignác do armády. Na jejím
konci, dostal volno na zotavení ve Vídni. Rozhodl se, že navštíví svoji tetu a strýce Kohoutovi. Zamířil
tedy na Obere Donaustrasse 9. Několikrát zvonil na domovní zvonek a nikdo neotvíral. Po chvíli
z vedlejšího bytu vyšla sousedka a řekla: “Kohoutovi jeli za příbuznými na Moravu. Stala se tam smutná
událost. Na španělskou chřipku zemřela maminka od čtyř dětí.” Ignác v tu chvíli pochopil, že se jedná
o jeho ženu. Bez váhání se rozhodl, že musí co nejrychleji domů. Stal se z něj dezertér, který došel
z rakouské Vídně do vesničky Černá na Vysočině právě ve chvíli, kdy z domu smutku vynášeli rakev s
jeho ženou.

První den jsem došel až do Velkého Meziříčí, kde se ke mě připojili Jirka a jeho vnučka Natálka
s kamarádkou Natali Nicol.Většinou jsme šli místy, která nepatří k turistickým lákadlům ani na české,
ani na rakouské straně. Přesto se znovu ukázalo, že i taková místa mohou mít svá půvabná zákoutí
a osobité kouzlo. Procházeli jsme venkovskou krajinou, kde čas plyne jaksi pomaleji a klidněji.
Atmosféru umocňovala všudypřítomná vůně půdy, s pečlivostí obdělávaná políčka, nad kterými se
rozléhal zvuk kostelních zvonů a zpěv skřivanů. Potkali jsme velmi málo lidí. Ovšem s blížícím se cílem
se tato atmosféra rozplývala. Dunaj je tepnou, která k sobě poutá pozornost lidí. Z sedm dní jsme ušli
211 kilometrů a cestu jsme zakončili na Obere Donaustrasse 9, kde jsme zazvonili na Kohoutovi. Tak
jako na konci války v roce 1918 Ignáci Dvořákovi, ani nám v květnu roku 2019 nikdo neotevřel.

Petr Hladík, Jiří Michlíček, Natalie Kmentová, Natali Nicol Puffer

Svoji cestu jsem začal na Studnicích
u Nového Města na Moravě, kde je místo zvané U
Červeného kříže. Leží na hřebeni kopce, ze
kterého je rozhled na všechny světové strany.
A právě na tomto místě se podle vyprávění
pamětníků loučili lidé putující za prací nebo
obchodem do Vídně v době monarchie. Tady na
ně čekal forman, který jim občas svezl bagáž, ale
většinou museli šlapat po svých.
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Běh pro hospic 2019

Běh pro hospic je tradiční akcí na podporu činnosti Domácího hospice Vysočina. V roce 2019 měl
však poněkud upravenou podobu. Běželo se na dvou místech. Tradičně ve Velkém Meziříčí a nově také
v Novém Městě na Moravě. První běh se tedy uskutečnil v červnu v samém centru Velkého Meziříčí.
Vydatně nám v organizaci pomohla Míša Dvorská, která náš běh přiřadila k termínu NKT půlmaratonu.
Za podpory jí samotné i mnoha dobrovolníků se v ulicích Velkého Meziříčí prohánělo více než 100
běžců. Druhý běh se konal na konci prázdnin v areálu koupaliště v Novém Městě na Moravě. K jeho
konání výrazně přispěla iniciativa několika novoměstských maminek. Ty zajistily v podstatě vše
potřebné pro pořádání běhu. Patronkou se stala rychlobruslařka Martina Sáblíková, která běžela
s celým svým podpůrným týmem. Kolem novoměstského koupaliště a v nedalekém lese Ochoza kroužilo
na 300 účastníků. Všem organizátorům i všem účastníkům patří naše veliké poděkování.



10

Další akce roku 2019

17. 1. – Setkání české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na téma paliativní péče
– KD Nové Město na Moravě, ve spolupráci s Nemocnicí NMNM

24. 1. – Přednáška Radka Jaroše

Červenec + Srpen – Hospic na kolech

5. 8. – zahájení výstavy fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“ v Kafé 133

7. 10. – Papučový den – celorepubliková kampaň mobilních hospiců na podporu jejich činnosti

9. 10. – Den paliativní péče – v KD NMNM ve spolupráci s Nemocnicí NMNM, v rámci dne se
večer konalo Setkání české lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na téma dětské
paliativní péče

20. 10. – Divadelní představení Dívka na Koštěti, Ochotníci z Novoměstska

24. 11. – Koncert sboru Lumír pro DHV, evangelický kostel NMNM

Velmi si vážíme benefičních akcí na které jsme v průběhu roku zváni a je nám ctí převzít výtěžek z těchto
beneficí, které mají za svůj cíl podpořit činnost Domácího hospice Vysočina:

26. a 27. 4., 8. a 9. 11. – Dobročinný bazar Rebel, pořádá Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod

5.5. – Benefiční koncert mladých umělců – farníci z Radešínské Svratky

23. a 24.8. – Povídky zuberské – zuberští ochotníci

24. 8. - Traktoršou Šeborov – pořádala Farma rodiny Uchytilovy

4. – 6. 10. – Sjezd evangelické mládeže – sbírka + v sobotu běh

23. 11. – Koncert Rybičky 48 ve Velkém Meziříčí

4. 12. – Dobrotrh Mendelu 2019, studenti Mendelovy univerzity

22. 12. – Vánoční koncert pro DHV, pořádá Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod

29. 12. – Vánoční koncert v Netíně, kostel

Den paliativní péče
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Statistické údaje za rok 2019 - okres Jihlava
Domácí hospicová péče (pouze v období leden - červen 2019)

Celkový počet klientů 19

Celkový počet odpracovaných hodin sociálního týmu 775

Celkový počet odpracovaných hodin zdravotního týmu 1 994

Celkový počet ujetých km soc. týmu 2 994

Celkový počet ujetých km zdrav. týmu 9 453

Odlehčovací služba
Celkový počet klientů 30

Celkový počet návštěv 1 062

Celkový počet odpracovaných hodin v péči 1 217

Celkový počet hodin na cestách ke klientům 535

Celkový počet úkonů vykonaných u klientů 1 506

Odborné sociální poradenství
Celkový počet návštěv 61

Celkový počet odpracovaných hodin 75

Statistické údaje za rok 2019 - okres Žďár nad Sázavou
Domácí hospicová péče

Celkový počet klientů 140

Celkový počet odpracovaných hodin sociálního týmu 3 094

Celkový počet odpracovaných hodin zdravotního týmu 12 072

Celkový počet ujetých km soc. týmu 29 246

Celkový počet ujetých km zdrav. týmu 59 527

Průměrná doba péče o jednoho klienta 37 dnů

Odlehčovací služba
Celkový počet klientů 90

Celkový počet návštěv 1 976

Celkový počet odpracovaných hodin v péči 2 669

Celkový počet hodin na cestách ke klientům 1 605

Celkový počet úkonů vykonaných u klientů 4 505

Odborné sociální poradenství
Celkový počet návštěv 20

Celkový počet odpracovaných hodin 20





Poděkování za podporu finanční

Instituce:

Města, městysy a obce:

Baliny, Bobrová, Bobrůvka, Bohdalov, Bohdalec, Březí nad Oslavou, Dlouhé, Dobrá Voda, Dolní Libochová, Dolní
Rožínka, Hamry nad Sázavou, Chlumek, Jabloňov, Jámy, Javorek, Jimramov, Kadolec, Kněževes, Křoví, Lavičky,
Lísek, Malá Losenice, Martinice, Moravec, Netín, Nížkov, Nová Ves, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nové

Dvory, Nové Veselí, Oslavice, Oslavička, Ostrov nad Oslavou Pavlov, Petráveč, Pikárec, Počítky, Radenice,
Radešínská Svratka, Radostín nad Oslavou, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Ruda, Řečice, Sázava, Sněžné, Stanoviště,
Strachujov, Stránecká Zhoř, Střítež, Světnov, Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Tři Studně, Ubušínek, Ujčov, Vatín,

Věcov, Věchnov, Velká Losenice, Velké Tresné, Vepřová, Vídeň, Vlkov, Zvole

Nadace a nadační fondy:

Firmy:
Dary v hodnotě 100 000 Kč a více

14

Osová
Bitýška
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Dary v hodnotě 40 000 Kč až 99 000 Kč

Dary v hodnotě 10 000 Kč až 39 000 Kč

Dary v hodnotě do 10.000 Kč:

3SYSTEMS s.r.o., AC TOUR JIHLAVA s.r.o., AUTOCOLOR Šoukal s.r.o., BPS – Byznys pro společnost, z.s.,
BUILDINGCENTRUM – HSV, s.r.o., Horácké autodružstvo, Kosmetický salon IRENA, LOGOCENTRUM s.r.o.,

Novoměstské služby s.r.o., Pivovar Hejkal s.r.o., STAREDO, s.r.o., Stavebniny Libor Smejkal, Svaz tělesně postižených
v ČR, z.s., VEMAX AUTO s.r.o., Wandera CZ s.r.o.

Individuální dárci 10 000 Kč a více:

Marie Flesarová, RNDr. Martin Grigar, Jaroslav Hák, MUDr. Veronika Chroustovská, Vladimír Kutílek, MUDr. Hana
Mišurcová, Jarmila Novotná, Dipl. Ing. Martin Broich, Ing. arch. Michal Hadlač, Ing. Pavel Herman, Ing. Jiří

Kabelka, Josef Klíma, Aleš Korbela, Ing. Zlatuše Křístková, Miroslav Trčka, Barbora Žídková

Poděkování patří i všem dalším pravidelným i jednorázovým dárcům. Jste pro nás také důležití,
neboť za rok 2019 v součtu překročila Vaše podpora částku 1 044 000 Kč. Děkujeme.



Hospodaření v roce 2019

Výnosy celkem 16 028 000 Kč

Tržby od klientů - 1 520 000 Kč
Tržby od zdr. pojišťoven - 4 711 000 Kč
Dary - 1 104 000 Kč
Dotace - 7 851 000 Kč
Ostatní výnosy - 842 000 Kč

Náklady celkem 16 023 000 Kč

Materiál - 2 003 000 Kč
Služby - 2 388 000 Kč
Mzdové náklady - 10 906 000 Kč
Ostatní náklady - 726 000 Kč
(odpisy, daně, poplatky, členské příspěvky)

Výrok auditora

16

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019,
výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Podle našeho názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Domácí hospic Vysočina, o.p.s. k 31. 12.
2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými
účetními předpisy.

Auditor: 22HLAV s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global
Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem. Ing. Jan Černý oprávnění
KAČR č. 277 oprávnění KAČR č. 2455. V Praze, dne 5. června 2020



17

O
rg
an
iz
ač
ní

sc
hé
m
a
a
za
m
ěs
tn
an
ci

D
om

ác
íh
o
ho
sp
ic
e
Vy
so
či
na

v
ro
ce

20
19

Ře
di

te
l

Vr
ch

ní

se
st

ra
Ko

or
di

ná
to

r
so

ci
ál

ní
ch

sl
už

eb
Pr

im
ář

Pr
oj

ek
to

vý

m
an

až
er

Ex
te

rn
í

sl
už

by

Zd
ra

vo
tn

í

se
st

ra

So
ci

ál
ní

pr
ac

ov
ní

k

Ko
or

di
ná

to
r

pů
jč

ov
ny

Lé
ka

ř
Ú

če
tn

í

Pe
rs

on
al

is
tk

a

Fy
zi

ot
er

ap
eu

t
Pr

ac
ov

ní
k

v
so

ci
ál

ní
ch

sl
už

bá
ch

D
uc

ho
vn

í

Ps
yc

ho
lo

g
Fu

nd
ra

is
er



Vedení společnosti

Hladík Petr ředitel
Brnická Hana Ing. zástupkyně ředitele, projektová manažerka
Brychtová Alice fundraiserka
Kachlíková Kateřina účetní, personalistka

Tým zdravotní péče

Lékaři

Svoboda Pavel MUDr. Beránek Zdeněk MUDr. Dolejšová Koreňová Monika MUDr.
primář lékař lékařka

Brázdilová Olga MUDr. Hladíková Marta MUDr. Chroustovská Veronika MUDr.
lékařka lékařka lékařka

Koutný Lukáš MUDr. Kozárová Zuzana MUDr. Krejčová Ilona MUDr.
lékař lékařka lékařka

Meduňa Miroslav MUDr. Němcová Věra MUDr. Pejchalová Květoslava MUDr.
lékař lékařka lékařka

Pokorná Hana MUDr. Ryglová Ivana MUDr. Trnka Bohdan MUDr.
lékařka lékařka lékař

Veselá Marie MUDr. Vozobulová Věra MUDr. Vybíralová Ivana MUDr.
lékařka lékařka lékařka

Psychologové

Kozák Jakub Mgr. Novotná Ludmila PhDr. Švábová Denisa PhDr., DiS.
dětský psycholog psycholog psycholog

Zdravotní sestry

Zelená Anna DiS. Babáková Lenka Beránková Juchelková Zdeňka
vrchní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Benková Jana Dvořáková Ivana Dvořáková Marcela
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Homolová Hana Justová Soňa Křížková Petra, DiS.
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Mlezivová Silvie, DiS. Nehybková Anna, DiS. Neuwirthová Iveta
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Novotná Zuzana Bc. Paulasová Ludmila, DiS. Řehořová Věra
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Skalníková Pavlína Slováčková Eva, DiS. Smažilová Jana
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Sobotková Gabriela, DiS. Stará Lenka Šebek Jaromír
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní bratr

Šoukalová Petra Bc. Verbóková Dana Vítková Martina
zdravotní sestra zdravotní sestra zdravotní sestra

Zítková Marcela Bc. Pecklová Jana, DiS.
zdravotní sestra fyzioterapeutka

18
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Tým sociální péče

Netolická Blanka Mgr.,DiS. Balcarová Eva Drštičková Alena
koordinátorka soc. služeb sociální pracovnice pracovnice v soc. službách

Dvořáková Marie Flek Karel Chmelařová Lea DiS.
pracovnice v soc. službách pracovník v soc. službách sociální pracovnice

Jonášová Nina Kadlecová Marcela Lukášková Šárka Bc.
sociální pracovnice pracovnice v soc. službách pracovnice v soc. službách

Mahlová Kateřina Machová Elena Musilová Jana
pracovnice v soc. službách pracovnice v soc. službách pracovnice v soc. službách

Palánová Alena Pavlíčková Eva DiS. Pečínková Marcela
pracovnice v soc. službách pracovnice v soc. službách pracovnice v soc. službách

Petrová Milena Ing., Bc. Skalníková Rita Zikmund Vojtěch
sociální pracovnice sociální pracovnice pracovník v soc. službách

Slámová Markéta Mgr.
kaplanka

Externí služby

Lenghard Lukáš Novotná Veronika Tulis Radek
počítačový technik uklízečka PR manažer

Dobrovolníci
Naše práce se neobejde bez podpory dobrovolníků. Pomáhají nám především v různých servisních
činnostech nebo při organizování akcí. Každý z těchto lidí nám věnoval kousek svého času, svého
osobního volna. Jsme za tuto pomoc moc rádi. Pomáhá nám to a zároveň nás posiluje v tom, že víme,
že když je potřeba, tak se máme na koho obrátit.

Přidejte se k nám i vy. Pište na dobrovolnici@hospicvysocina.cz

Děkujeme těmto našim dobrovolníkům:

Jirkovi Hadámkovi a Radku Kaplanovi za podporu v oblasti IT. Štěpánovi Chodilovi za překlady do
angličtiny. Jirkovi Michlíčkovi za fotografie a za zajištění servisu při cestě do Vídně. Natali Kmentové
a Natali Nicol Puffer za dobrou náladu při cestě do Vídně. SKI Teamu Herálec B, Tomáši Kondýskovi,
Radku Tulisovi, Karlu Hadravovi, Radku Jarošovi, Pavlu Prokopovi, Petře Křížkové, Zuzce Novotné,
Olince Růžičkové, MUDr. Martinu Chalupskému, Eriku Šugrovi, Janě Sochorové, Silvii Tomšíkové za
aktivní účast na akci Kolo pro hospic. Jarmile Pospíchalové, Michele Kuchtové, Lence Voráčkové,
Jaroslavě Novákové, Lucii Kaplanové, Petře Čejkové, Veronice Močubové a jejim rodinným
příslušníkům za organizaci Běhu pro hospic. Dobrovolným hasičům z Dlouhého za zapůjčení stanů
na Běh pro hospic. Míši Dvorské za zorganizování Běhu pro hospic ve Velkém Meziříčí. Manželům
Řebíkovým za organizaci bazárků a Adventního benefičního koncertu ve Žďáře nad Sázavou.
Miroslavu Zelenému za práci pro půjčovnu pomůcek a za pomoc při organizaci setkání pozůstalých.
Zdeňku Brnickému, Miroslavu a Ondřeji Rusňákovým za pomoc instalací nábytku v sídle hospice.
Slávku Šprynarovi, Zdeňku Dobrovolnému, Zdeňku Bartůškovi a Josefu Thálovi za pomoc při
stěhování a montáži polohovací lůžek v domácnostech klientů v okrese Jihlava.












































