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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,
již od raných dětských let jsem se rád vozil lanovkou. A vždy jsem s klukovským zaujetím sledoval soustavu lan a koleček, která lanovku poháněla a zároveň udržovala její stabilitu. Vždy to byl pro mě vzrušující
zážitek.
Nyní, v dospělém věku jsem stále svědkem předvádění různých nových mechanismů a soustav, které mě
průběžně udržují v tom „jinošském“ údivu z poznání. Sám se však snažím být i tam, kde se podobná kolečka
roztáčí a vznikají nové mechanismy, které mají smysl a dobrý cíl. Mimo jiné jsem se zúčastnil prvních schůzek
a rozhovorů, kdy se formovala myšlenka původního občanského sdružení Hospicového hnutí – Vysočina.
Uplynulo několik let každodenní trpělivé práce v domácnostech našich klientů a ve sféře manažerské
a organizace přešla transformací na obecně prospěšnou společnost spojenou i se změnou názvu na Domácí hospic Vysočina, o.p.s. A já, i když plně zapojen do chodu Střediska hospicové péče v Novém Městě
na Moravě, stále s „klukovským“ zájmem sleduji tu soustavu různých koleček a mechanismů, které organizaci posunují kupředu a udržují její stabilitu. Uvědomuji si, jak velký symbolický význam má pohon lanovky.
Slabší lana jsou lana tažná. V pohledu na naší organizaci představují naší činnost. Naší přítomnost u umírajících klientů a jejich rodinných příslušníků, psaní dokumentací, komunikaci s lékaři a s jinými odbornými
pracovníky, mravenčí práci s účty a s ﬁnancemi, psaní faktur, kontakty s úřady, s nadacemi… často jsou to
činnosti či rozhovory náročné a vůbec ne jednoduché. To vše nás posunuje a vytváří náš obraz a jméno ve
společnosti. Ale to už se zase vracím k té mé lanovce a k silnému lanu, na kterém lanovka visí a které ji jistí.
Je to lano nosné. V našem případě to není nic víc a nic míň než právě to naše jméno a obraz vytvořené před
společností. Trpělivě a těžce vybudovaná tradice, na kterou se snažíme den co den navazovat. Naší činností
ji stále upevňujeme a ona nás jistě vede přes všechna úskalí, jež práce v neziskové organizaci poskytující
domácí hospicovou péči přináší.
Vynálezce lanovky netušil, jak svým vynálezem zamotá hlavu jednoho kluka. A já mu za tento vynález
zpětně vyjadřuji veliké poděkování. Stejně, jako všem, kteří přijali za své hluboké a vážné poslání práci
v hospicové organizaci a svou prací, vědomostmi, svým umem, silami a nasazením naplňují cíle, posilují dobré jméno organizace, ale především uspokojují potřeby a přání těch, kteří požádali o naše služby.
A věřte, že to není málo.

Vojtěch Zikmund, zakladatel
V Novém Městě na Moravě 4.5.2015
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Činnost

Zpráva o činnosti organizace v r. 2014
Vážení přátelé a příznivci naší společnosti,
jsem rád, že spolu se všemi zaměstnanci si můžeme s odstupem času říct, že rok 2014 byl pro Domácí
hospic Vysočina, o.p.s (dále DHV) úspěšný, a to hned z několika důvodů. Byl to první rok po transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a my jsme několikrát museli rychle reagovat
na některé změny, které s sebou transformace přinesla. A vlastně přesně po roce od transformace došlo
k další významné změně. Po 6 letech, uplynuvších od otevření našeho druhého střediska v Jihlavě se letos
podařilo otevřít další nové pracoviště, tentokrát ve Velkém Meziříčí. A už první tři měsíce jeho fungování
naplnily naše očekávání, neboť o naše služby byl a je v tomto regionu velký zájem a už k 1.1.2015 jsme
museli náš velkomeziříčský tým personálně posílit.
Nejdůležitější skutečností, kterou přinesl rok 2014 je výrazný růst zájmu o domácí hospicovou péči v obou
původních střediscích v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě. Z roku na rok tak stoupl počet domácích hospicových péčí o 50%. Teď budeme pochopitelně s napětím očekávat, zda se tento trend ukáže jako trvalý.
Pokud ano, byl by to nepochybně doklad toho, že si veřejnost na tuto službu zvyká a že se ji přestávají bát
doporučovat i lékaři. To by byla nepochybně skvělá zpráva pro celé hospicové hnutí.
K úspěšnému hodnocení právě končícího roku nepochybně přispěli i naši sponzoři a dárci. Díky nim bylo
opět naše hospodaření vyrovnané a všechny náklady byly uhrazeny včas a v plné výši. Bez jejich podpory se
bohužel stále ještě v ČR domácí hospicová péče poskytovat nedá. Tato služba si bohužel doposud nenašla
místo v české legislativě a zdravotní pojišťovny teprve v příštím roce spustí pilotní projekt, jehož výsledek
rozhodne o budoucím přístupu pojišťoven k paliativní péči. Minimálně do té doby budeme na podpoře
našich sponzorů a dárců závislí.
Když k těmto výše uvedeným faktům připočteme dvě úspěšné odborné konference, které jsme letos v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě uspořádali, celkem 5 beneﬁčních koncertů (třikrát s divadelním souborem
Ikaros a dvakrát s Manchester University Symphony Orchestra) a 3 úspěšné Hospicové večery, vychází nám
rok 2014 v naší již patnáctileté historii opravdu příznivě. Ano, letos v únoru jsme si skutečně připomenuli
15. výročí založení občanského sdružení Hospicové hnutí – Vysočina, předchůdkyně nynější o.p.s.. A 10 let
z toho již poskytujeme domácí hospicovou péči a nabízíme tak našim spoluobčanům pomoc v okamžicích
nejtěžších. A věříme, že i nadále budeme.
Vše, co jsem zmínil doposud je určitě důležité, ale nejdůležitější jsou pochopitelně námi poskytované
služby. Jejich přehled i výsledky v r. 2014 naleznete na stranách 5-11. Stránky 17-19 poskytují nezbytné
ekonomické informace, vypovídající o tom, jak jsme loni hospodařili. Určitě však chci upozornit i na stránky
14-16, na nichž děkujeme všem, kdo nás loni podpořili a díky nimž můžeme pracovat a naplňovat tím naše
poslání. Díky všem, kteří se na loňských úspěších podíleli.

Ing. Petr Havlíček – ředitel
V Novém Městě na Moravě 31.3.2015
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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.
Službu poskytují zdravotní sestry, lékař 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 poradenské praxi patří zachovávání lidských práv a svobod, respektování individuálních potřeb
a důvěrnost. Poradenské služby se provozují zdarma. Je zaručena i návaznost služeb směrem k odborné
pomoci psychologa nebo odborného lékaře.
d) Odlehčovací služby pro seniory a chronicky nemocné
Posláním odlehčovacích služeb je umožnit těm, kteří pečují o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci
jiné osoby, potřebný odpočinek a prostor pro volný čas či vyřízení potřebných záležitostí. To naplňujeme
přímým zastoupením pečující osoby a poskytováním potřebné pomoci a péče, přizpůsobené individuálním
potřebám klienta v jeho přirozeném, domácím prostředí.
Slouží zejména pečujícím rodinám k načerpání sil a vyřízení potřebných záležitostí, klientům samotným
služba zabezpečuje nejčastěji pomoc s osobní hygienou.
e) Domácí zdravotní péče
Doplňková služba, kompletující naši nabídku služeb, určených nemocným a seniorům. S výjimkou klientů
České průmyslové zdravotní pojišťovny, jde o službu placenou.
f) Půjčovna zdravotnických pomůcek
Fakultativní činnost, z hlediska kvality našich služeb, jejich naprosto nezbytná součást. Dobře vybavené
půjčovny fungují na všech třech našich pracovištích.
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Činnost SHP Nové Město n. M.

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Středisko hospicové péče v Novém Městě na Moravě se začlenilo do struktury poskytovatelů sociálních
a zdravotnických služeb v Novém Městě na Moravě a jeho okolí. Svědčí o tom počty poskytnutých péčí
a poradenských kontaktů v průběhu roku 2014. Prioritní poskytovanou službou je domácí hospicová péče.
Tu poskytujeme v ustáleném pracovním týmu složeného ze dvou zdravotních sester, jedné sociální pracovnice a dvou pracovníků v sociálních službách. V záloze máme ještě další externí pracovníky pro případ
náhrady členů stálého týmu. Uspokojit jsme také mohli velký počet zájemců o zapůjčení zdravotnických
a kompenzačních pomůcek.
Aktivní je středisko i směrem do místní komunity, což dokumentuje účast na městských slavnostech Nova
Civitas, spoluúčast na plesu místních neziskových organizací a pořádání beneﬁčních koncertů pro veřejnost.
Jsme vděčni za každou možnost vyjít vstříc žádostem o naše služby, v přímé péči o klienty dokazovat
potřebnost námi vykonávaných služeb a předvádět kvalitu naší práce. Toto si v sobě neseme i do roku
nadcházejícího, do roku 2015.

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

Zdravotní sestra u klientky v domácím prostředí
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Činnost SHP Nové Město n. M.
Domácí hospicová péče
Letos uplyne již 10 let od zahájení poskytování domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě a okolí.
Za tu dobu zde poskytla tuto službu téměř dvěma stovkám klientů.
V loňském roce došlo k výraznému růstu počtu poskytnutých péčí i v hodinách strávených u klientů.
Nejvíce jsme jich loni měli na Žďársku (9), dále na Novoměstsku (8) a na Bystřicku (8).
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

25

Počet hodin strávených u klientů:

1845

Průměrný počet dnů v jedné péči:

39

Rodinný pokoj
Původní jeden rodinný pokoj fungoval více než 6 let v LDN na Buchtově kopci. Stávající dva Rodinné
pokoje jsou umístěny v nemocnici v Novém Městě na Moravě v Oddělení dlouhodobě nemocných. Uvedeny
do provozu byly 1.března 2012.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

11

Počet návštěv ze strany HHV:

119

Celková obsazenost pokojů ve dnech:

226

Poradna Alej
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 2014:

6

Počet klientů poradny Alej

10

Počet poradenských kontaktů

39
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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.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

3

Počet hodin u klientů:

160

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je zabezpečována zdravotními sestrami, které u klientů v Novém Městě a okolí
poskytují zdravotnické výkony, indikované praktickým lékařem.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

3

Počet hodin u klientů:

306

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Půjčovna zdravotnických pomůcek je určena především pro domácí hospicovou jako její zcela nezbytná
doplňková služba. V Novém Městě na Moravě je osobou odpovědnou za vedení půjčovny pan Jaromír
Šebek.
Statistika za rok 2014:
celkový počet zdravotnických pomůcek

116 ks

výpůjčky celkem v Novém Městě

146 ks

počet klientů, kteří půjčovnu využili v Novém Městě
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70 smluv

7

Činnost SHP Jihlava

STŘEDISKO HOSPICOVÉ PÉČE JIHLAVA

Jak v letech předešlých, tak i v roce 2014 jsme se s celým naším týmem snažili poskytnout služby šité
na míru jak našim nemocným klientům, tak i jejich blízkým. Ti se o ně rozhodli v jejich nemoci pečovat
a doprovodit je tak na jejich poslední cestě. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat, protože bez nich by
naše služba nenašla uplatnění. Oni tak vlastně pomáhají nám a my jsme jim za jejich pomoc vděční. Jejich
pozitivních zpětných vazeb si velmi vážíme a právě ony jsou příčinou toho, že neztrácíme elán a pomáháme dále tam, kde si naši pomoc žádají. Tímto způsobem se také dostáváme do povědomí širší veřejnosti.
Stále častěji se nám stává, že k nám lidé přijdou na doporučení někoho známého nebo s námi mají osobní
zkušenost a po čase se na nás znovu obrací.
Proto můžeme domácí hospicovou péči poskytovat stále většímu počtu lidí a pomoci jim tak v jejich
nejtěžších chvílích.
Službu poskytujeme ve stále stejném počtu zaměstnanců. Ke konci roku se vyměnila pozice koordinátorky
služeb. Jedna z kolegyň odešla na mateřskou dovolenou a nahradila ji tak stávající, která do našeho týmu
skvěle zapadla.
Věřím, že minimálně v tomto počtu budeme naše služby moci poskytovat i letos.

Eva Pavlíčková, DiS., vedoucí Střediska hospicové péče v Jihlavě

Jihlavské dobrovolnice v prodejním stánku DHV
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Činnost SHP Jihlava
Domácí hospicová péče
V Jihlavě bylo zahájeno poskytování této služby v roce 2008 a do konce loňského roku jsme zde měli přes
120 klientů. Loni došlo v počtu péčí k růstu téměř o 50%, byť v počtu hodin strávených u klientů se to
vzhledem k výrazně kratší průměrné délce péčí neprojevilo.
17 péčí bylo poskytnuto přímo v Jihlavě, dvě v Polné a zbývajících 14 pak v celém území jihlavského okresu
a jednou žďárského.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:
Počet hodin strávených u klientů:
Průměrný počet dnů v jedné péči:

33
1396
21

Odlehčovací služby
Tuto službu v Jihlavě a okolí také nabízíme a v rámci ní mj. také koupání v koupacím lůžku.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:
Počet hodin u klientů:

6
92

Domácí zdravotní péče
I v Jihlavě poskytujeme tuto službu spíše výjimečně, neboť na rozdíl od dalších poskytovatelů ji kvůli
neexistenci smluv se zdravotními pojišťovnami musíme poskytovat za úhradu.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

6

Počet hodin u klientů:

46

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Také v Jihlavě máme dobře vybavenou půjčovnu zdravotnických pomůcek, které slouží ke zvýšení kvality
života nemocných osob v domácím prostředí a zároveň k ulehčení práce pečujícím. Osobou odpovědnou
za vedení půjčovny je Dana Verbóková.
Statistika za rok 2014:
celkový počet zdravotnických pomůcek
počet výpůjček

73
199

počet klientů

95
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Činnost PHP Velké Meziříčí

PRACOVIŠTĚ HOSPICOVÉ PÉČE VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Středisko ve Velkém Meziříčí zahájilo svou činnost teprve v září 2014. Poskytujeme odlehčovací služby
pro seniory a dlouhodobě nemocné, domácí zdravotní služby a rovněž provozujeme půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek. Těžiště naší práce je ale v domácí hospicové péči, určené pro pacienty
v terminálním stádiu nemoci, kteří si přejí strávit poslední chvíle svého života doma se svou rodinou.
Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou v okolí Velkého Meziříčí nové, zaměřili jsme se v prvních měsících
našeho fungování především na to, aby se o našich možnostech seznámila jak odborná veřejnost, především obvodní lékaři a sestry, tak i širší veřejnost. Publikovali jsme články ve Velkomeziříčsku, navštívili
starosty okolních obcí a rovněž uspořádali několik akcí, kde jsme naši činnost mohli vysvětlit a seznámit
své spoluobčany s celkovou ﬁlozoﬁí domácí hospicové péče.
S velkým ohlasem proběhl například Hospicový večer s panem Karlem Satoriou, kde zazněla celá řada myšlenek podporujících to, aby se rodiny při rozhodování, jak se postarat o své těžce nemocné blízké, zamýšlely
i nad možností ponechat je v domácím prostředí. Na naši podporu proběhl Adventní koncert v Měříně.
Uspořádali jsme i Den otevřených dveří, kdy si zájemci mohli prohlédnout prostory nového střediska, naši
pracovníci jim vysvětili, jak naše služby fungují a ukázali používání kompenzačních pomůcek.
Vysoký počet klientů, který v současné době máme, svědčí nejen o tom, že naše úsilí nebylo marné, ale také,
že
ž tato služba je v našem regionu skutečně
n ppotřebná.
otřebná.

MVDr. Olga Pos
Pospíšilová,
o píši
š lo
l váá, vedoucí Pracovištěě hospicové péče
éče
če ve Velkém Meziříčí

Benefiční koncert Večer plný muzikálu. Divadlo Ikaros z Velkého Meziříčí
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Domácí hospicová péče
Ve Velkém Meziříčí byla po zářijovém otevření pracoviště první služba poskytnuta v říjnu a do konce roku
čtyři další, což lze nepochybně považovat za velmi dobrý start tohoto pracoviště. Z toho tři péče byly
poskytnuty ve Velkém Meziříčí a dvě v Měříně.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

5

Počet hodin strávených u klientů:

94

Průměrný počet dnů v jedné péči:

25

Odlehčovací služby
Vhodná doplňková služba k domácí hospicové péči.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

1

Počet hodin u klientů:

27

Domácí zdravotní péče
Klasická služba, kterou nabízíme nejen individuálním klientům, ale využívají ji i Sociální služby města Velké
Meziříčí.
Statistika za rok 2014:
Počet klientů:

3

Počet hodin u klientů:

3

Půjčovna zdravotnických pomůcek
Velkomeziříčská půjčovna je vybavována postupně. Zpočátku především ze zdrojů dalších středisek a následně z nákupů nových pomůcek a z darů. A i zde je zacílena především na klienty domácí hospicové péče,
byť se pochopitelně snažíme vyhovět i ostatním zájemcům. Osobou odpovědnou za vedení půjčovny je
Aneta Vrbková, DiS..
Statistika za rok 2014:
celkový počet zdravotnických pomůcek

31

počet výpůjček

20

počet klientů

10
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Dobrovolníci
Dobrovolnické služby
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. má ve dvou svých střediscích, v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě silnou
dobrovolnickou základnu, jejímž prostřednictvím jsou seniorům a nemocným v přijímacích organizacích
poskytovány neocenitelné služby.
V roce 2014 jsme tak 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 oddělení, oddělení geriatrické a následné péče,
stanice paliativní péče

Důležitá data loňského dobrovolnického roku:
V roce 2014 proběhl jeden Základní kurz pro dobrovolníky. Lektorkou byla Alena Drštičková.
25. 6. 2014 proběhlo v Lesnově tradiční Grilování na terase se zpěvem při kytaře a opékáním špekáčků. Na něj navázalo Posezení u cimbálu 14. 8. 2014. Na přípravě a realizaci grilování se podílelo
9 dobrovolníků z Jihlavy a 5 z Nového Města na Moravě a na druhé akci 6 dobrovolníků z Jihlavy.
6.- 7. 9. 2014 se tentokrát v Daňkovicích uskutečnil nástavbový kurz, se dvěma hlavními tématy
– Konﬂikty a způsob řešení a Stanovení hranic péče o sebe. Kurz vedli manželé Mgr. Martin Haicl
a Mgr. Veronika Haiclová a zúčastnilo se ho celkem 14 dobrovolníků – po 7 z Nového Města na Moravě
i z Jihlavy.
V průběhu roku probíhaly v obou střediscích průběžně intervize. 7. 4. 2014 v Novém Městě (pod vedením Mgr. Jitky Bukáčkové) a 6. 9. 2014 v Daňkovicích (pod vedením Mgr. Martina Haicla) pak společné
supervize,. Supervize koordinátorů dobrovolníků probíhají průběžně 3 x ročně v Praze pod vedením
MUDr. Ivany Kořínkové.
V prosinci obě střediska uspořádala Vánoční intervizi, za účelem vyjádření díků za celoroční nezištnou práci
se seniory a nemocnými.
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Dobrovolníci
Statistika za rok 2014 - SHP Nové Město na Moravě
Počet dobrovolníků

21

Počet hodin – DS Mitrov

519

Počet hodin – ODN Nemocnice N.M.n.M.

295

Počet hodin – DKS Žďár nad Sázavou

346

Počet hodin – intervize, supervize a jiné akce

439

Celkem hodin

1599

Statistika za rok 2014 - SHP Jihlava
Počet dobrovolníků

15

Počet hodin – DPS Lesnov

623

Počet hodin – Nemocnice Jihlava

188

Počet hodin – intervize, supervize a jiné akce

606

Celkem hodin

1417

Stejně jako v předchozím roce i loni se zapojilo do naší dobrovolnické činnosti celkem 45 dobrovolníků
a celkový počet vykázaných dobrovolnických hodin dosáhl úctyhodného čísla 3016.

Dobrovolníci v Domově pro seniory Mitrov

Společné setkání příznivců DHV při opékání špekáčků

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.
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Děkujeme
Poděkování
za podporu ﬁnanční:
Instituce:

Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR

Ministerstvo
vnitra ČR

Úřad práce
Žďár nad Sázavou

Města, městysy a obce:

Nadace, granty:

14
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Úřad práce
Jihlava

Poděkování
Firmy:
Dary v hodnotě od 10.000,- Kč:
Zvláštní poděkování
si zaslouží společnosti Axiom Tech, Gremis a Lesy ČR,
které nám v roce 2014 poskytly významnou ﬁnanční podporu,
přesahující hranici 50.000 Kč.

Dary v hodnotě do 10.000,- Kč:
AgroStar cisterny s.r.o., ALPA, a.s., AUDIO - Fon centr s.r.o., DISPERGA, spol. s r.o., FS CCE Rovečné,
KOMFI spol. s r.o., MEGA-TEC s.r.o., Nábytek POHODA s.r.o., NORMSERVIS s.r.o., Osmont s.r.o.,
PARAMONT CZ s.r.o., Pneuservis JURMAN a SYN, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
Prague Concert Co. s.r.o., SATT a.s., SPH stavby s.r.o., Staredo s.r.o., SVOBSTAV s.r.o.,
VEZEKO s.r.o., ZDAR, a.s., ZEKATEL, spol. s r.o.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. / Výroční zpráva 2014
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Poděkování
Jednotlivci:
Hana Berková, Dipl. Ing. Martin Broich, Lubomír Baďura, RNDr. Martin Grigar, Ing. Jiří Kabelka, Aleš Korbela,
Ing. Zlata Křístková, MUDr. Jan Křístek, Ph.D., Michal Lorenc, Milan Matějka, Marie Matoušková, Jiří Sláma,
Václav Večeřa, Vojtěch Zikmund, Alena Zítková

Další města, městysy a obce:
Baliny, Batelov, Bobrová, Bory, Bohdalec, Dalečín, Dlouhé, Dobrá Voda, Dolní Rožínka, Jabloňov, Jámy,
Jimramov, Kozlov, Křídla, Lavičky, Lísek, Luka nad Jihlavou, Malá Losenice, Měřín, Netín, Nížkov, Nová Ves
u NMnM, Nové Veselí, Nový Jimramov, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Radňovice, Radešínská Svratka, Rodkov,
Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava, Suchá, Sulkovec, Světnov, Ubušínek, Unčín, Věcov, Věchnov,
Vepřová, Vojnův Městec, Vyskytná, Zhoř, Zubří, Zvole
Poděkování patří i všem anonymním a jednorázovým drobným přispěvatelům, Jste pro nás také
důležití, neboť v součtu překročila loni Vaše podpora částku 30.000 Kč. Děkujeme.

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, MUDr. Dan Blaha
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, Sociální služby města Velké Meziříčí, Nemocnice
Mostiště
Zvláštní poděkování
všem našim klientům a rodinám
Vážíme si Vaší důvěry, kterou jste nám projevili ve velmi v těžkých chvílích svého života. Pevně věříme,
že jsme ji nezklamali a upřímně Vám za ni i za poctivou spolupráci děkujeme.
sympatizantům a příznivcům
Děkujeme za Váš trvalý zájem o naši práci a za Vaši podporu. Těší nás Vaše slova uznání a pomáhají nám.
všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a dobrovolníkům
Zvládli jste všechny loňské překážky a odvedli hezký kus práce. Velký dík všem.
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Účetnictví

Finanční zpráva – vybrané ukazatele hospodaření
Účetnictví HHV v roce 2014 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

536

A. II.

Služby celkem

748

A. III.

Osobní náklady celkem

A. IV.

Daně a poplatky celkem

10

A. V.

Ostatní náklady celkem

108

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, rezervy

4 410

141

Náklady celkem

5 953
Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní služby

B. IV.

Ostatní tržby

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

B. VII.

Provozní dotace celkem

612
183
1 776
3 387

Výnosy celkem

5 958

Výsledek hospodaření před zdaněním

+5

Výsledek hospodaření po zdanění

+5

Rozvaha
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. II.

Dlouhod. hm. maj. celkem

1 146

1 346

A. IV.

Oprávky k dl. maj. celkem

-860

-1 000

Dlouhodobý majetek celkem

286

346

B. I.

Zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý ﬁn. maj. celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

0

0

133

105

1 033

1 268

28

30

Krátkodobý majetek celkem

1 194

1 382

Aktiva celkem

1 480

1 749
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Finanční zpráva
Účetnictví
Rozvaha
Stav k prvnímu dni
účetního období
599
251
850
0
444
186
630
1 480

Pasiva
A. I.
A. II.
B. II.
B. III.
B. IV.

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

Stav k poslednímu dni
účetního období
853
+5
858
0
522
369
891
1 749

Pozn.: Úplná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle organizace a na jejích webových stránkách www.hhv.cz.

Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků
Přijaté dotace celkem:
Z toho:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Kraj Vysočina
město Nové Město na Moravě
město Jihlava
město Velké Meziříčí a Velká Bíteš

3 387

Příspěvky a dary:
nadace a granty
dary ﬁrem a fyzických osob
obce
město Žďár nad Sázavou

1 955
548
1 076
236
95

636
53
2 378
145
125
50

Ostatní
- z toho Úřady práce
Vlastní služby a hosp. činnost

33
27
610

Příjmy celkem

5 985

Vývoj a stav fondů účetní jednotky
PZ 1.1 .2014
Vlastní jmění
Dary a dotace na majetek
Rezervní fond
Veřejná sbírka
HV období

18

280
86
0
+21
251

přírustky
377
251+280
5

úbytky
-280
141
0
-21
-251
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KZ 31.12.2014
0
322
531
0
5

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

Náklady
4 716
46
1 191

Výnosy
4 581
186
1 191

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).
Odměna statutárního orgánu činí 6.000 Kč čtvrtletně.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Organizace nemá žádné aktivity ani výdaje v oblasti výzkumu a vývoje.
Vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby
Nejsou.
Organizační složka v zahraničí
Organizace nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí.
Skutečnosti , které nastaly až po rozvahovém dni
Po 31.12. , a od data sestavení účetní závěrky , po datum sestavení výroční zprávy , nenastaly žádné skutečnosti, které by měli vliv na účetní závěrku předchozího roku.
Ekologické závazky a pracovně právní vztahy
Nejsou.
Investiční instrumenty
Organizace nepoužívá žádné zvláštní ﬁnanční instrumenty.
Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby
ředitele
V průběhu účetního období k žádným takovým změnám nedošlo.

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 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za účetní
období od 1.1.2014 do 31.12.2014 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

Správní rada:

Zakladatel:

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

Dozorčí rada:
Předseda:
Místopředseda:
Člen:

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

Statutární orgán:
Tomáš Kondýsek
Ivo Fiala
Renata Netoušková

Ředitel společnosti:

Ing. Petr Havlíček

Zaměstnanci Střediska hospicové péče Nové Město na Moravě
ředitel:
ﬁnanční manažer:
administrativa:
vedoucí střediska, koordinátor
Rodinného pokoje na ODN a Poradny Alej:
koordinátorka služeb, sociální pracovnice:
zdravotní sestra:
pracovnice v sociálních službách,
koordinátorka dobrovolníků:

Ing. Petr Havlíček
Ing. Milan Andrýsek
Jana Matulková
Vojtěch Zikmund
Ing. Bc. Milena Petrová
Helena Nosková
Jaromír Šebek
Alena Palánová

Pracoviště Velké Meziříčí
vedoucí střediska, koordinátorka služeb:
sociální pracovnice:
zdravotní sestra:

MVDr. Olga Pospíšilová (od 1.9.2014)
Aneta Vrbková, DiS. (od 1.9.2014)
Radmila Jasanská (od 1.9.2014)

Zaměstnanci Střediska hospicové péče Jihlava
vedoucí střediska, sociální pracovnice:
koordinátorka služeb:
zdravotní sestra a koordinátorka služeb:
zdravotní sestry :
pracovnice v sociálních službách,
koordinátorka dobrovolníků:
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Eva Pavlíčková, DiS.
Mgr. Michaela Vodová (do 3.10.2014)
Mgr. Magda Škrdlová (od 1.11.2014)
Dana Verbóková
Lucie Kuľhová
Alena Drštičková
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Charakteristika

Charakteristika organizace

Dobrovolníci SHP Nové Město na Moravě
Ing. Andrýsek Milan
Fousková Ludmila
Ing. Gregorová Dagmar
Hamalová Šárka
Mgr. Chmelařová Jitka
Izdná Kateřina
Jurmanová Jana

Mikšová Marta
Mgr. Mužátková Jana
Netouškvá Renata
Peňázová Libuše
Ing. Bc. Petrová Milena
Růžičková Věra
Seidlová Marie

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

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

Olbrycht Anna
Panáčková Simona
Pavlíková Tereza
Prchal Pavel
Procházková Jana

Procházková Klára
Salátová Renata
Volný Jaromír
Vystrčilová Jana
Zelená Zdeňka

Kontakty:
SHP Nové Město na Moravě
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky:

Žďárská 612; 592 31, Nové Město na Moravě
566 615 198, 566 615 196
info@hhv.cz
www.hhv.cz

Pracoviště Velké Meziříčí
Adresa:
Telefon:

Nad Gymnáziem 464, 594 01 Velké Meziříčí
566 615 560

SHP Jihlava
Adresa:
Telefon:

Žižkova 89, 586 01 Jihlava
567 210 997
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www.hhv.cz

Výroční zpráva 2014
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Právnická osoba podle zákona 68/2013 Sb. zapsaná v obchodním rejstříku dne 25. 9. 2013
Nové Město na Moravě
kresba uvnitř výroční zprávy: Jiří Štourač
náklad 700 ks, květen 2015

