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Výroční zpráva

Kdo jsme?

Naše vize a naše poslání

Vize
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je profesionální, stabilní a vyhledávanou součástí sítě
poskytovatelů hospicové péče, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou odbornost
a lidský přístup.

Poslání
Posláním Domácího hospicu Vysočina, o.p.s. je pomáhat lidem ohroženým izolací v období
vážné nemoci, stáří, umírání a v době po úmrtí někoho blízkého. Toto poslání naplňujeme
praktickým poskytováním i rozvíjením hospicových služeb, služeb pro seniory a dobrovolnického
programu.
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NA POSLEDNÍ CESTĚ
NEBÝT SÁM

Úvod

Úvodní slovo zakladatele

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti dříve Hospicového hnutí - Vysočina, o.s., nyní
Domácího hospice Vysočina, o.p.s. Jak je z úvodní věty patrné, došlo během minulého roku k zásadní změně právní formy, dané zákonem. Podle Zákona 68/2013 Sb. občanská sdružení již nemohou poskytovat m.j.
sociální nebo sociálně-zdravotní služby. A tak se z občanského sdružení stala dnem zápisu 25. září 2013
obecně prospěšná společnost.
V práci společnosti se však nemění nic. Její pracovníci, někteří od samých začátků i ti, kteří přišli později,
nesou bytostně ve svém vnitřním postoji cíle společnosti: pomáhat lidem ohroženým izolací v období
vážné nemoci, stáří, umírání a také jejich blízkým v době truchlení. V prastaré biblické knize Kazatel můžeme číst zajímavá slova: „Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození. Lépe je jít
do domu truchlení než do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí a živý si to může
vzít k srdci“. Ne, nejsou to slova, která by nás vedla ke skepsi a smutku nebo dokonce k rezignaci. Snad
všichni, kteří se zde setkávají s umíráním a smrtí, kteří svými schopnostmi i silami doprovázejí umírající,
pomáhají jim umírat lidsky a podporují rodinu v její složité situaci by řekli, že jsou to naopak slova, která
burcují k životu, k plnému prožívání času. K naplněnému životu.
Rodíme se do života, ale rodíme se také do smrti. Kdo si to připustí? Ti, kteří doprovázejí umírající, ti to vidí
zblízka. Avšak to není vše. My se nerodíme pro smrt, my se rodíme pro život. Pro tento život, ve kterém
je radost i smutek, jásání i slzy, pohoda i bolest, Vždy je to v protikladech. Lidé, kteří pracují v Domácím
hospici Vysočina, pomáhají v rámci paliativní péče nejen odlehčovat, zmírňovat bolest fyzickou. Svým
komplexním přístupem k člověku, svým partnerským pojetím péče zmírňují i psychickou bolest a umenšují i nebezpečí sociální izolace. Při životní bilanci pomáhají hledat a nacházet to dobré, nosné, to, co
dávalo životu smysl, kvalitu. Svoji prací naplňují onu tezi o rození pro život sami u sebe, napomáhají však
také tuto tezi přijmout i nemocnému, umírajícímu. Vždyť on tím, že umožňuje druhému, aby byl u jeho
lůžka, aby vnímal jeho tělesnost i spiritualitu, aby v něm viděl sobě rovného partnera, aby ho nenechával
v opuštěnosti v jeho závěrečných měsících, dnech, hodinách… zhodnocuje jeho život a dává mu smysl snad
nejvyšší: být tu nejen pro sebe, ale i pro druhého, pro druhé. Být spolučlověkem.
Domácí hospic Vysočina je zde pro druhé. Lidé, kteří v něm pracují , dávají z toho největšího daru, který
dostali, z daru lásky. Ti, které mohou doprovázet a podporovat, ať nemocní, umírající nebo jejich rodinní
příslušníci, ti jim k tomu dávají příležitost. Potřebují jedni druhé. Vědí o tom. A na světě je hned o trochu
radostněji. Nejen v Novém Městě na Moravě, kde má společnost sídlo, nejen v Jihlavě, kde má své další
pracoviště. V Kraji Vysočina. V okruhu své působnosti. Ale také všude jinde, kde je naplňována hospicová
myšlenka laskavé, citlivé podpory a spolulidství a lidské blízkosti až na samý práh konce života.
jménem zakladatelů

Mgr. Miroslav Erdinger
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Činnost

Zpráva o činnosti organizace v r. 2013
Vážení přátelé a příznivci naší organizace,
jak už bylo v úvodním slovu zmíněno, loňský rok naší neziskové organizace se nesl v duchu její stěžejní
a historické události, a to transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Po důkladných přípravách schválilo dne 27.8.2013 transformaci 100% členů občanského sdružení. Současně byla
schválena zakládací smlouva o.p.s. a dne 25.9. byla tato zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, již se změněným názvem a opravenou adresou. Za bezpečné provedení celým procesem patří velký
dík notářce JUDr. Turínské. Významem menší, ale také důležitou, byla změna ﬁnancujících bank, ke které
jsme přistoupili v závěru roku. Nově je naším ﬁnančním partnerem Česká spořitelna, a.s. Její nabídka byla ze
všech šesti obdržených nejvýhodnější. A třetí zásadní změnou, byť spadající už časově do r. 2014, ale související se změnou právního postavení organizace je příprava nového statutu společnosti. V něm bude mj. zakotven a deﬁnován orgán sympatizanti, který umožní našim přátelům a příznivcům být spjatí s naší činností
a problematikou hospicového zařízení a být informováni o novinkách z hospicové oblasti.
I v oblasti legislativně administrativní bylo loni živo. Za zmínku určitě stojí minimálně 3 další události,
které se odehrávaly shodou okolností také v loňském druhém pololetí. Nejdříve to byla v srpnu Kontrola
plnění podmínek registrace, na kterou v rychlém časovém sledu, začátkem září, navázala Inspekce kvality
sociálních služeb. Výsledky kontroly byly bezchybné, inspekce nějaké nedostatky nalezla, ale většina z nich
již byla nápravnými opatřeními vyřešena a několik zbývajících bude dořešeno v předepsaném termínu do
30.6.2014. V neposlední řadě, za poměrně zlomovou událost, lze považovat loňské, na čtvrtý pokus úspěšné, výběrové řízení na úhradu poskytované zdravotní péče. Úspěch se dostavil díky vydatné pomoci MUDr.
Balnerové v roli nezávislého odborníka, rozhodující však byla změna v dosavadním přístupu ze strany
zdravotnického odboru Krajského úřadu. Určitě hned letos přistoupíme v koordinaci s ostatními domácími
hospici k podání nových žádostí o smlouvy na všechny zdravotní pojišťovny.
Ani v oblasti kulturní jsme nepolevili v našich aktivitách a loni na jaře jsme představili jihlavskému publiku
Čtyři dohody Jaroslava Duška. Ty se z pohledu diváckého zájmu vyšvihly na pomyslnou první příčku našich
beneﬁčních akcí. V Novém Městě na Moravě jsme také na jaře 2013 přivítali, již podruhé, operního pěvce
Jakuba Pustinu s komornějším, ale o to srdečnějším vystoupením v evangelickém kostele. Ještě komornější,
ale překvapivě hojně navštívené bylo druhé naše setkání, tentokrát v Novém Městě, s paní Věrou Sosnarovou a jejím povídáním o vlastních zkušenostech z ruských gulagů. A na podzim jsme vstoupili na půdu
Velkého Meziříčí, kde pro nás místní divadelní soubor Ikaros odzpíval dvě vyprodaná představení pořadu
Když svíce dohořívá.
I přes důležitost všech výše uvedených událostí a aktivit však nesmíme zapomenout na to nejdůležitější,
tj. na námi poskytované služby. Jejich výčet, stručný popis i výsledky v r. 2013 naleznete na následujících
10 stranách. Za nimi následují 4 stránky ekonomické, vypovídající o tom, jak jsme loni hospodařili. Rád však
upozorním i na tři stránky, na nichž prezentujeme všechny ty, kdo nás loni podpořili a díky nimž můžeme
pracovat a naplňovat tím naše poslání.
Vážení přátelé, dovolte mi zakončit tuto stručnou zprávu o činnosti vzkazem, určeným všem, kdo nás
podporují, kdo se o nás zajímají i těm, kdo využívají naše služby.
Vám všem přátelé, za všechno, velký dík.
Ing. Petr Havlíček – ředitel
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Poslání služeb poskytovaných
Domácím hospicem Vysočina, o.p.s.

Poslání služeb

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, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.
Smyslem domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem strávit poslední dny svého
života doma, v kruhu svých blízkých, ale také pomoci pečujícím, kteří často nemají s podobnou situací
žádné zkušenosti, aby svoji roli v doprovázení nemocného zvládli s dobrým pocitem, že udělali pro svého
blízkého, ale i pro sebe vše, co bylo potřebné.
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.
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.
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.
e) Domácí zdravotní péče
Doplňková služba, kompletující naši nabídku služeb, určených nemocným a seniorům. S výjimkou klientů
České průmyslové zdravotní pojišťovně, jde o službu placenou.
f) Půjčovna zdravotnických pomůcek
Fakultativní činnost, z hlediska kvality našich služeb, jejich naprosto nezbytná součást. Dobře vybavené
půjčovny fungují při obou našich střediscích.
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Činnost SHP Nové Město n. M.

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Prioritou pracovníků Střediska hospicové péče v Novém Městě na Moravě je kvalitní poskytování nabízených služeb. Proto se všichni zaměstnanci účastní odborných kurzů. Dostatek klientů našich služeb se
snažíme ovlivnit i vnější propagací. Společně s panem ředitelem obecně prospěšné společnosti Domácí
hospic Vysočina navštěvujeme jednotlivá oddělení novoměstské nemocnice a propagujeme jak domácí
hospicovou péči, tak i službu na Rodinném pokoji. Formou letáků informujeme i všechny praktické lékaře
v prostoru působnosti našeho Střediska. Díky grantu, který zprostředkovalo občanské sdružení Tři, jsme
mohli vytisknout nové materiály. Leták o jednotlivých službách, které střediska v Novém Městě na Moravě
i v Jihlavě poskytují a brožuru s informacemi pro pacienty s onkologickým onemocněním.
Novoměstské Středisko hospicové péče je aktivní i ve spolupráci s místní komunitou. Začlenilo se
do společnosti neziskových organizací, které se společně prezentují na městských slavnostech Nova Civitas
a společně také zorganizovali podzimní ples s názvem Spolubál. Jsme také pravidelně zváni na Městský
úřad, ke schůzkám o komunitním plánování. Jsou to signály toho, že naše organizace se již začlenila
do struktury města a do povědomí obyvatel.
Vojtěch Zikmund
Služby Domácího hospicu Vysočina, o.p.s. v novoměstském středisku zajišťovali v roce 2013
tito kvaliﬁkovaní pracovníci:
Lékař – konzultant (DPP):
Koordinátoři a sociální pracovníci:
Zdravotní sestry:
Zdravotní sestry (DPP):
Asistent:
Asistent (DPP):

MUDr. Věra Němcová, MUDr. Miroslav Meduňa,
MUDr. Veronika Chroustovská
Ing. Bc. Milena Petrová, Vojtěch Zikmund
Helena Nosková, Jaromír Šebek
Renata Žilková, Radmila Jasanská, Ivana Ptáčková
Alena Palánová
Marcela Kadlecová, Renata Netoušková

(DPP – dohody o provedení práce)
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Činnost SHP Nové Město n. M.
Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče funguje jako služba Domácího hospice Vysočina již desátým rokem. Je určena osobám v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění, které si přejí dožít svůj život v domácím prostředí
a jejich rodina a blízcí jim to chtějí a mohou umožnit. 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.
V roce 2013 bylo novoměstským střediskem poskytnuto celkem 18 domácích hospicových péčí. Nejvíce na
Žďársku (9), dále na Novoměstsku (4), Bystřicku (3) a Velkomeziříčsku (2).
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

18

Počet hodin strávených u klientů:

1432

Průměrný počet dnů v jedné péči:

32

Rodinný pokoj
Rodinný pokoj je účelově upravený nemocniční pokoj pro poskytování hospicové péče, ve kterém může
trávit poslední chvíle života pacient, jenž se již nachází v konečném stádiu svého života. Při zařizování
Rodinného pokoje se pamatovalo i na doprovázející osobu, kterou může být rodinný příslušník nemocného
nebo osoba blízká, pro něž je v pokoji umístěno lůžko a základní vybavení pro celodenní pobyt - jednoduchá kuchyňka, sprchový kout a WC. Pobyt doprovázející osoby na Rodinném pokoji není podmínkou pro
přijetí pacienta na Rodinný pokoj. Sociální služba na Rodinném pokoji se poskytuje jako odborné sociální
poradenství. Pracovníci Střediska hospicové péče docházejí za klienty a jejich blízkými s nabídkou psychosociální podpory.
Stávající dva Rodinné pokoje jsou umístěny v nemocnici v Novém Městě na Moravě v Oddělení dlouhodobě nemocných. Pokoje byly uvedeny do provozu 1. března 2012. Od té doby se průběžně snažíme o šíření
povědomí o Rodinných pokojích mezi odbornou i laickou veřejností v celém Kraji Vysočina.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

6

9

Počet návštěv ze strany HHV:

103

Celková obsazenost pokojů ve dnech:

115
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Činnost SHP Nové Město n. M.
Poradna Alej
Pracovníci poradny Alej jsou připraveni věnovat svůj čas lidem, kteří se dostali vinou vážného onemocnění
nebo úmrtí svého blízkého do těžké situace, ve které se sami nedokáží orientovat. Jde o to, aby vážně
nemocní či pozůstalí nezůstali ve své nemoci či svém zármutku osamoceni, aby cítili vedle sebe podporu,
kterou jim služba Poradny Alej nabízí.
Služba Poradny Alej se poskytuje v rámci odborného sociálního poradenství. Mezi základní principy
a zásady v poradenské praxi patří zachovávání lidských práv a svobod, respektování individuálních potřeb
a důvěrnost. Poradenské služby se provozují zdarma. Je zaručena i návaznost služeb směrem k odborné
pomoci psychologa nebo odborného lékaře.
Služby poradny Alej lze využít formou osobního kontaktu s poradcem v místě poradny Žďárská 612,
v 1. patře budovy lékárny v areálu nemocnice v Novém Městě na Moravě, dále telefonicky nebo elektronickou formou.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů poradny Alej

14

Počet poradenských kontaktů

20
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Činnost SHP Nové Město n. M.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby poskytujeme jako terénní službu v Novém Městě a jeho nejbližším okolí. Slouží zejména
pečujícím rodinám k načerpání sil a vyřízení potřebných záležitostí, klientům samotným služba zabezpečuje nejčastěji pomoc s osobní hygienou.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

4

Počet hodin u klientů:

196

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je zabezpečována zdravotními sestrami, u klienta jsou prováděny zdravotnické
výkony indikované praktickým lékařem.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

1

Počet hodin u klientů:

290

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Půjčovna zdravotnických pomůcek je určena především pro domácí hospicovou jako její zcela nezbytná
doplňková služba. V případě zájmu a dostatečného počtu volných pomůcek je zapůjčujeme i mimo rámec
našich péčí.
Tato služba je samozřejmě zpoplatněna. Prvním poplatkem je vratná záloha, která činí 5% z pořizovací
ceny pomůcky a vrací se při vrácení pomůcky, pokud není použitím poškozena. Vlastní půjčovné pak představuje denní sazba, která je odvozena od pořizovací ceny dané pomůcky.
Osoba odpovědná za vedení půjčovny:

Jaromír Šebek

Statistika za rok 2013:
celkový počet zdravotnických pomůcek

128 ks

výpůjčky celkem v Novém Městě

117 ks

počet klientů, kteří půjčovnu využili v Novém Městě

8
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48 smluv

Činnost SHP Jihlava

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE JIHLAVA

Tak, jak člověk přijde na tento svět, musí z něj zákonitě i odejít. Umírání je přirozená součást života a naši
klienti se právě v této nelehké fázi ocitají. Jakkoli je tato situace náročná, mají velké štěstí v tom, že na to
nejsou sami. Oporou jsou jim jejich nejbližší. Ti, kteří se rozhodli o ně pečovat a umožnit jim tak prožít své
poslední chvíle tam, kde si přejí, tedy doma. Pokud na to nechtějí být sami, jsme připraveni jim v těchto
chvílích pomoci. Za to, že nám umožní do tak intimní situace vstoupit, patří všem velký dík.
Snažíme se, aby naše služby byly co možná nejkvalitnější. A aby byly kvalitní služby, musí je poskytovat kvalitní pracovníci. Proto jsme se také v minulém roce dále vzdělávali. Jednalo se o nadstavbový kurz Bazální
stimulace v ošetřovatelské péči a kurz Focusingu (techniky pracující s myslí a tělem). Těmito kurzy prošli
všichni pracovníci v přímé péči. Individuálně se pak každý dále vzdělával ve svém oboru.
Jsme tak i v dalším roce plně připraveni naše služby nabídnout dalším lidem, kteří je budou potřebovat
a věříme, že s nimi budou spokojeni.
Eva Fašinová
Služby Domácího hospicu Vysočina, o.p.s. v jihlavském středisku zajišťovali v roce 2013 tito
kvaliﬁkovaní pracovníci:
Lékař – konzultant (DPP):
Koordinátor:
Zdravotní sestry:
Zdravotní sestry (DPP):
Sociální pracovníci:
Asistent:

MUDr. Bohdan Trnka
Mgr. Michaela Vodová
Dana Verbóková, Lucie Kuĺhová
Radmila Jasanská, Andrea Kružíková, Lenka Trnková
Bc. Tereza Pavlíková, DiS., Eva Fašinová, DiS.
Alena Drštičková

(DPP – dohody o provedení práce)
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Činnost SHP Jihlava

Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče je určena lidem, kteří se rozhodli pečovat o svého těžce nemocného blízkého v
prostředí domova. Tato služba je jim k dispozici nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je poskytována dle individuálních potřeb klienta a jeho blízkých. Obsahuje jak zdravotní, tak sociální složku péče,
kterou zajišťuje multidisciplinární tým.
V minulém roce jsme poskytli péči 20 rodinám a pomohli jim při doprovázení jejich blízkého, který mohl
své poslední chvíle prožít doma. Tak, jak si přáli.
8 péčí bylo poskytnuto přímo v Jihlavě, dalších 12 pak v jejím blízkém okolí.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

20

Počet hodin strávených u klientů:

1477

Průměrný počet dnů v jedné péči:

37

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsou určeny lidem, kteří pečují o blízkou osobu. Když si tito lidé potřebují odpočinout
nebo si vyřídit osobní záležitosti a nemá je kdo zastoupit, mohou se obrátit na nás. Nabízíme také koupání
v koupacím lůžku, o které zájem v minulém roce výrazně vzrostl.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

9

Počet hodin u klientů:

10
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Činnost SHP Jihlava

Domácí zdravotní péče
Zájem o tuto službu v minulém roce vzrostl i přes to, že je tato služba poskytována za úhradu a je zde zajišťována několika dalšími organizacemi, které jsou přitom, díky jejich uzavřeným smlouvám s pojišťovnami,
pro klienty ﬁnančně výhodnější.
Statistika za rok 2013:
Počet klientů:

4

Počet hodin u klientů:

21

Půjčovna zdravotnických pomůcek
I v Jihlavě máme dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek, která slouží zejména klientům
našich služeb (především domácí hospicové péče), ale využít ji mohou i ostatní zájemci. Pomůcky slouží
ke zvýšení kvality života nemocných osob v domácím prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím.
Osoba odpovědná za vedení půjčovny:

Dana Verbóková

Statistika za rok 2013:
celkový počet zdravotnických pomůcek
počet výpůjček

78
114

počet klientů

53
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Dobrovolníci
Dobrovolnické služby
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. v obou svých střediscích, v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě již řadu let
úspěšně rozvíjí dobrovolnickou činnost a jejich dobrovolníci poskytují seniorům a nemocným v přijímacích
organizacích neocenitelné služby.
V roce 2013 jsme 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. dlouhodobě nemocných, stanice paliativní péče

Důležitá data loňského dobrovolnického roku:
25. 5. 2013 se v Novém Městě na Mor. uskutečnil nástavbový kurz Asertivita – úvod do problematiky, vedený Mgr. Martinem Haiclem. Kurzu se zúčastnilo celkem 16 dobrovolníků.
V průběhu roku proběhly tři Vstupní školení pro dobrovolníky, kterého se celkově zúčastnilo 7 začínajících dobrovolníků – 4 z Jihlavy a 3 z Nového Města na Moravě. Lektorky a lektoři: Bc. Tereza Pavlíková,
DiS., Eva Fašinová, DiS., MUDr. Bohdan Trnka, Alena Drštičková a Alena Palánová.
27. 6. 2013 proběhlo v Lesnově tradiční Grilování na terase se zpěvem při kytaře a opékáním
špekáčků.
14. – 15. 9. 2013 se tradičně na Čeřínku uskutečnil nástavbový kurz, v podobě sebepoznávacího
odpočinkového víkendu s arteterapií. Kurz vedly lektorky Bc. Tereza Pavlíková, DiS. a Eva Fašinová DiS.
a zúčastnilo se ho celkem 14 dobrovolníků – 8 z Jihlavy a 6 z Nového Města na Moravě.
V průběhu roku proběhly v obou střediscích 3 intervize a 25.11.2013 pak v Novém Městě společná
supervize, kterou poprvé vedla naše nová supervizorka Mgr. Jitka Bukáčková. Supervize koordinátorů
dobrovolníků se uskutečnily v březnu.
V prosinci obě střediska uspořádala Vánoční intervizi, za účelem vyjádření díků dobrovolníkům, za celoroční nezištnou práci se seniory a nemocnými.
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Dobrovolníci
Všem dobrovolníkům patří velké poděkování za jejich práci a čas, který věnují jak klientům
přijímacích organizací, tak naší organizaci při pořádání kulturních akcí nebo při její propagaci.
Statistika za rok 2013 - SHP Nové Město na Moravě
Počet dobrovolníků

30

Počet hodin – DS Mitrov

560

Počet hodin – ODN Nemocnice N.M.n.M.

211

Počet hodin – DKS Žďár nad Sázavou

253

Počet hodin – intervize, supervize a jiné akce

468

Celkem hodin

1492

Statistika za rok 2013 - SHP Jihlava
Počet dobrovolníků

15

Počet hodin – DPS Lesnov

434

Počet hodin – Nemocnice Jihlava

148

Počet hodin – intervize, supervize a jiné akce

746

Celkem hodin

1328

Jak je zřejmé z předchozích statistik, celkově se na dobrovolnické činnosti loni podílelo 45 dobrovolníků
a celkový počet dobrovolnických hodin dosáhl vysokého čísla 2820.
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Děkujeme
Poděkování
za podporu ﬁnanční:
Instituce:

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Úřad práce
Žďár nad Sázavou

Ministerstvo
zdravotnictví ČR

Města, městysy a obce:

Nadace, granty:

14
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Ministerstvo
vnitra ČR

Poděkování
Firmy:

Dary v hodnotě od 10.000,- Kč:
Zvláštní poděkování
si zaslouží klub Rotary a společnosti Bosch, Cellthera a Axiom Tech,
které nám v roce 2013 poskytly významnou ﬁnanční podporu,
přesahující hranici 100.000 Kč.

Dary v hodnotě do 10.000,- Kč:
Agra Brtnice, a.s., ADOZ, s.r.o., ALPA, a.s., Audio Fon centr, s.r.o., Disperga, spol. s r.o., EFKO – Karton, s.r.o.,
ESATRANS Jihlava, s.r.o., KINSKÝ Žďár, a.s., MEDIMAT, s.r.o., MEGA-TEC s.r.o., Normservis, s.r.o.,
Osmont s.r.o., Pneuservis – Josef Jurman, SPH stavby s.r.o., Staredo, s.r.o., SVOBSTAV s.r.o.,
Waldviertler Sparkasse von 1842, ZDAR, a.s.
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Poděkování
Jednotlivci:
Helena Antlová, Hana Berková, Dipl. Ing. Martin Broich, Alena Bruchanová, Lubomír Baďura, RNDr. Martin
Grigar, Marie Hermanyová, Gabriela Jechová, Aleš Korbela, manželé Křístkovi, Michal Lorenc, Miroslav Matyáš, Ing. Antonín Neubauer, Ing. Marie Némová, MUDr. Václav Peňáz, Jakub Pustina, Alois Rossí, Jiří Sláma,
Klára Stoudková
Zvláštní poděkování
Ing. Jiřímu Kabelkovi, který při příležitosti svého životního jubilea požádal gratulanty, aby místo
obvyklých věcných darů ﬁnančně podpořili naši organizaci. Výtěžek činil krásných 44.300 Kč.
Další města, městysy a obce:
Batelov, Bobrová, Bohdalec, Dlouhé, Dolní Rožínka, Jámy, Jimramov, Luka nad Jihlavou, Malá Losenice,
Nové Veselí, Nový Jimramov, Ostrov nad Oslavou, Polná, Radňovice, Radešínská Svratka, Rozsochy, Rožná,
Řečice, Sazomín, Světnov, Věchnov, Vepřová, Zvole, Žďánice

Za podporu neﬁnanční a za spolupráci:
Lektoři, supervizoři, odborní a další spolupracovníci: Mgr. Jitka Bukáčková, Mgr. Martin
Haicl, Mgr. Veronika Haiclová, Mgr. Miroslav Erdinger, Mgr. Miloš Havlík, MUDr. Ondřej Sláma, MUDr. Eva
Balnerová, PhDr. Jana Rusňáková, MUDr. Věra Němcová, MUDr. Bohdan Trnka, MUDr. Miroslav Meduňa,
MUDr. Veronika Chroustovská
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,
HESTIA – národní dobrovolnické centrum, Novoměstské sociální služby, Asociace poskytovatelů hospicové
a paliativní péče, Česká společnost paliativní medicíny
Zvláštní poděkování
všem našim klientům a rodinám
Dali jste nám svou důvěru v těžkých chvílích svého života. Věříme, že jsme ji nezklamali, vážíme si jí
a upřímně Vám za ni i za příkladnou spolupráci děkujeme.
sympatizantům a příznivcům
Děkujeme za trvalý zájem o naši práci a za Vaše slova uznání. Těší nás a pomáhají nám.
všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům
Odvedli jste v loňském roce stejně jako v předchozích letech skvělou práci. Velký dík.
amatérskému divadelnímu souboru IKAROS z Velkého Meziříčí
Děkujeme za dva krásné večery s hodnotným výtežkem, za velmi příjemnou spolupráci, za to, že jsme se našli.
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Účetnictví

Finanční zpráva – vybrané ukazatele hospodaření
Účetnictví společnosti v roce 2013 vedla účetní ﬁrma René Pintera, BA z Nového Města na Moravě.
Všechny uváděné částky jsou v tis. Kč.
Výkaz zisku a ztráty
Označ.

Skutečnost
v běžném účetním období

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

565

A. II.

Služby celkem

798

A. III.

Osobní náklady celkem

A. IV.

Daně a poplatky celkem

11

A. V.

Ostatní náklady celkem

100

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

4 132

126

Náklady celkem

5 732
Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní služby

B. IV.

Ostatní tržby

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

B. VII.

Provozní dotace celkem

687
263
1 683
3 350

Výnosy celkem

5 983

Výsledek hospodaření před zdaněním

+ 251

Výsledek hospodaření po zdanění

+ 251

Rozvaha
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. II.

Dlouhod. hm. maj. celkem

1 051

1146

A. IV.

Oprávky k dl. maj. celkem

-733

-860

Dlouhodobý majetek celkem

318

286

B. I.

Zásoby

0

0

B. II.

Pohledávky celkem

298

133

B. III.

Krátkodobý ﬁn. maj. celkem

454

1033

B. IV.

Jiná aktiva celkem
Krátkodobý majetek celkem
Aktiva celkem

62

28

814

1194

1 132

1 480
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Finanční zpráva
Účetnictví
Rozvaha
Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. I.

Jmění celkem

764

599

A. II.

Výsledek hospodaření celkem -

104

+ 251

Vlastní zdroje celkem

660

850

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

384

444

B. IV.

Jiná pasiva

88

186

472

630

1 132

1 480

Cízí zdroje celkem
Pasiva celkem

Tabulka nákladů a výnosů dle jednotlivých skupin činností
Činnosti
Vlastní služby
Doplňková činnost
Správa o.p.s.

Náklady

Výnosy

4 332

4 354

69

288

1 341

1 341

Pozn.: Údaj správa o.p.s.zahrnuje osobní náklady pracovníků kanceláře (ředitel, ﬁnanční manažer,
administrativní pracovnice) a část provozních nákladů (nájmy, energie, vedení účetnictví,
propagace a pojištění).
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Finanční zpráva
Účetnictví
Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků
Přijaté dotace celkem:

3 350

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR

518
60

Kraj Vysočina

2 542

město Nové Město na Moravě

130

město Jihlava

100

Příspěvky a dary:

1 683

nadace a granty

279

dary ﬁrem a fyzických osob

1 105

obce

284

město Žďár nad Sázavou

95

členské příspěvky

16

Ostatní

263

- z toho Úřady práce

99

Vlastní služby a hosp. činnost
Příjmy celkem

687
5 983

Pozn.: Úplná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle organizace.

Audit

Výrok auditora
Zpráva o výroční zprávě
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Vysočina, o.p.s. k 31.12.2013 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za účetní
období od 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.
Ing. Lenka Kožnárková
číslo auditorského oprávnění KAČR 1887, auditor odpovědný za vypracování zprávy

(Kompletní zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce i o výroční zprávě je k dispozici v sídle organizace.)
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Charakteristika

Charakteristika organizace
Orgány občanského sdružení
(do 25.9.2013)

Orgány obecně prospěšné společnosti
(od 25.9.2013)

Předsednictvo

Správní rada:

Předsedkyně:
Zdeňka Marková
Místopředseda:
Ivo Fiala
Členové předsednictva: MUDr. Eva Pelikánová
Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
Vojtěch Zikmund

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

Kontrolní revizní komise:

Dozorčí rada:

Petr Dvořák
Eva Maršálková
Tomáš Kondýsek

Předseda:
Místopředseda:
Člen:

Statutární orgán:

Statutární orgán:

Předsednictvo sdružení (viz. výše)

Ředitel společnosti: Ing. Petr Havlíček

Tomáš Kondýsek
Ivo Fiala
Renata Netoušková

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

Zaměstnanci kanceláře a Středisek hospicové péče
Kancelář společnosti:
Ing. Petr Havlíček
Ing. Milan Andrýsek
Jana Matulková

ředitel
ﬁnanční manažer
administrativa

Středisko Nové Město na Moravě:
Vojtěch Zikmund

Ing. Bc. Milena Petrová
Helena Nosková
Jaromír Šebek
Alena Palánová

20

vedoucí střediska,
koordinátor Rodinných pokojů
na ODN a Poradny Alej
koordinátorka domácí hospic. péče
a odlehčovacích služeb, sociální pracovnice
zdrav. sestra pro domácí hospic. péči
zdrav. sestra pro domácí hospic. péči
a koordinátor půjčovny zdrav. pomůcek
pracovnice v soc. službách a koordinátorka
dobrovolníků

Středisko Jihlava:
Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
(do 31.3.2013)
Eva Fašinová, DiS.
(od 1.4.2013)
Mgr. Michaela Vodová
Dana Verbóková
Radmila Jasanská
(do 31.5.2013)
Lucie Kuľhová
(od 1.9.2013)
Alena Drštičková

vedoucí střediska a sociální pracovnice
vedoucí střediska a sociální pracovnice
koordinátorka domácí hospicové péče
zdravotní sestra pro domácí hospicovou péči
zdravotní sestra pro domácí hospicovou péči
zdravotní sestra pro domácí hospicovou péči
pracovnice v soc. službách a koordinátorka
dobrovolníků
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Charakteristika organizace

Dobrovolníci SHP Nové Město na Moravě
Ing. Andrýsek Milan
Badalík Jaroslav
Dudková Soňa
Filipová Daniela
Fousková Ludmila
Ing. Gregorová Dagmar
Hamalová Šárka
Mgr. Chmelařová Jitka

Izdná Kateřina
Jurmanová Jana
Mikšová Marta
Mgr. Mužátková Jana
Netoušková Renata
Peňázová Libuše
Růžičková Věra
Seidlová Věra

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

Dobrovolníci SHP Jihlava
Balcárková Danuše
Brabencová – Stránská Hana
Breindl Richard
Klubalová Lenka
Kučírek Zdeněk

Nováčková Kateřina
Olbrycht Anna
Pavlíková Tereza
Prchal Pavel
Procházková Jana

Procházková Klára
Škaroupková Jana
Volný Jaromír
Vystrčilová Jana
Zelená Zdeňka

Kontakty:
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Sídlo sdružení:
IČ:
Bankovní spojení:
E-mail:
Internetové stránky:

Žďárská 612, 592 31 Nové Město na Moravě
70803978
Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3364497349/0800
info@hhv.cz
www.hhv.cz

SHP Nové Město na Moravě
Adresa:
Telefon:

Žďárská 612; 592 31, Nové Město na Moravě
566 615 198, 566 615 196

SHP Jihlava
Adresa:
Telefon:

Žižkova 89, 586 01 Jihlava
567 210 997
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