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Dobrý rorok
k
Dobrý

„HOSPICOVÉ HNUTÍ - VYSOČINA vyvíjí důsledně a vytrvale průkopnickou
činnost, která se dotýká závažných problémů, jichž bude přibývat
v souvislosti se stárnutím populace. Pokud sdružení uspěje a jeho záměry
se promění v automaticky fungující realitu, bude to velký přínos nejen
pro místní obyvatele, ale ve smyslu modelového příkladu nesporně pro celý
zdravotnický systém. Pokud přes vynaložené úsilí neuspěje a jím založené
aktivity budou skomírat, bude to nejen špatné znamení, ale také ztracená
a obtížně obnovitelná šance.”
MUDr. Z. Kalvach, CSc.
3. interní klinika 1. lékařské fakulty UK, Praha
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Vážení čtenáři, milí přátelé,
i v našem sdružení skončil rok. V hospicové službě jsme se potkali s lidmi,
kteří zanedlouho zemřeli. Vážíme si toho, že jsme s nimi mohli prožít část
jejich „krátkého“ času. Pustili nás k sobě domů, abychom jim pomohli zvládnout bolest těla i duše. Děkujeme jim za projevenou důvěru.
Současně jsme se potkali s lidmi, kteří se o někoho opravdově, statečně
a dlouho starali. Umíral a zemřel jim člověk, kterého měli a stále mají rádi.
Asi tušíte - a mnozí víte - jak je taková starost těžká. Vážíme si těch, kdo se
o svého blízkého uměli postarat. Vážíme si také těch, kdo se postarat
chtěli, ale neměli k tomu sílu. Bylo nám ctí pomáhat těm i oněm.
Scházeli jsme se s pozůstalými. Mluví k nám ze světa, který je často zpřeházený, rozbitý a prázdný. Je to svět, ve kterém se usadila únava a lhostejnost.
Vážíme si toho, že nás chtějí poslouchat. Děkujeme jim za shovívavost,
protože chceme-li vůbec do jejich zármutku něco říci, řekneme mnohé
nedobře a nevhod. Věříme, že doprovázet pozůstalé je dobře a vhod.
Potkávali jsme se s dobrovolníky. Dělají malé a nenápadné „velké věci“.
Přál bych vám vidět radost žen a mužů na Mitrově, v domově důchodců,
když za nimi přijedou naši dobrovolníci. Přál bych vám slyšet potěšení
ze smysluplnosti, o které mluví dobrovolníci po návštěvě Léčebny na Buchtově kopci. Děkujeme jim, i když víme, že „sami mají svou odměnu“.
V uplynulém roce jsme se mnohem více než dříve potkávali s lékaři,
zdravotními sestrami, sanitářkami a sanitáři, zejména v LDN na Buchtově
kopci. Děkujeme jim za otevřenost a odvahu, s jakou přijímají snahu HHV
o humanizaci umírání v LDN. Vážíme si jejich profesionality i lidského
vztahu k pacientům.
Rok 2005 byl v HHV rokem dobrým.
Vojtěch Hrouda, předseda HHV
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Kdo jsme?

Kdo jsme, co chceme a co nabízím e ?

Posláním HOSPICOVÉHO HNUTÍ – VYSOČINA je pomáhat lidem ohroženým
sociální izolací v období stáří, vážné nemoci, umírání a v době po úmrtí
někoho blízkého. Toto poslání sdružení naplňuje jednak koncepčním rozvíjením paliativní péče, jednak jejím praktickým poskytováním v domovech
důchodců, v léčebnách dlouhodobě nemocných a doma.
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Jsme
Jsme
občanské sdružení, založené v roce 2000 v Novém Městě na Moravě pod
názvem HOSPICOVÉ HNUTÍ – VYSOČINA (dále jen „HHV“). Důvodem
existence našeho sdružení je přispívat ke zlepšení péče o umírající a jejich
blízké. Hospicovou péči poskytují zaměstnanci HHV a dobrovolníci.
Naše sdružení je nezávislé na církevních, politických či jiných institucích.
Služby, které poskytujeme našim klientům, jsou bezplatné.

Chceme
Chceme
být s umírajícími, pomáhat jim důstojně prožít poslední období života,
a přitom respektovat jejich tělesné, sociální, psychické a duchovní potřeby
pomáhat umírajícím a jejich rodinám smířit se s realitou smrti
povzbuzovat rodiny k odvaze a ochotě pečovat o umírajícího člověka
vést dialog s veřejností, snažit se dosáhnout změny postojů a míry
osobní angažovanosti vůči umírajícím a zarmouceným lidem

Nabízíme
Nabízíme
dobrovolnickou službu u lůžka při doprovázení umírajících v léčebnách
dlouhodobě nemocných, v nemocnicích, v domovech důchodců nebo
doma
doprovázení v nemoci a zármutku jako hospicové poradenství a laickou
terapii
dobrovolnický program pro ty, kdo chtějí být užiteční potřebným
informace a vzdělávání k problematice umírání, smrti a zármutku
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Program HHV

Program HHV a co jsme udělali v roce 200 5

V domově důchodců na Mitrově. (foto V. Zikmund)

„Neumím si představit, jak bych se cítila, kdybych byla upoutaná na lůžko
a byla plně odkázaná na druhé. Nechat se nakrmit, přebalit, otočit, umýt,
převléknout, vypodložit proti proleženinám a čekat a koukat. O to více mě
udivuje odevzdanost a pokora lidí, kteří jsou s takovým stavem smířeni.
Snažím se je povzbudit. Děkuji za ty chvíle.”
dobrovolnice HHV
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I - Přicházíme za lidmi v domovech důchodců a v LDN

Dobrovolníci HHV pravidelně navštěvují obyvatele domova důchodců
na Mitrově a pacienty léčebny dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci.
Prožívají tam se starými a nemocnými lidmi společný čas. Bývá to pro obě
strany čas naplněný, dobrý a často i veselý. Navštěva proběhne na pokoji,
na chodbě, nebo venku v parku. Dobrovolník nebo dobrovolnice s navštíveným člověkem někdy mluví, někdy jej pouze poslouchá, někdy mu čte
nebo zpívá, někdy spolu oba mlčí. Tato sociální komunikace dobře doplňuje zdravotnickou a sociální péči poskytovanou pracovníky zařízení.
Zájem, který naši dobrovolníci do ústavů přinášejí, lidem v domově
i léčebně pomáhá. Jejich vděčnost zase pomáhá dobrovolníkům. Radost
a smysluplnost tak proudí oběma směry.

V roce 2005
jsme vykonali dva a půl tisíce návštěv u 56 klientů DD a u 262 pacientů LDN:

DD

LDN

V HHV si velmi vážíme práce a obětavosti našich dobrovolníků. Proto se jim
snažíme vytvořit inspirující a přátelské prostředí k práci, umožnit přístup
k různým formám sebevzdělávání a dát příležitost k osobnímu růstu.
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Rodinný pokoj krátce před otevřením.
(foto V. Hrouda)

„Mimořádně závažný je podíl sdružení na humanizaci následné péče a při
pronikání paliativní péče do prostředí léčeben pro dlouhodobě nemocné.
Vymyšlení a zprovoznění tzv. „rodinného pokoje“ jako netradiční formy
hospicové péče v LDN Buchtův kopec má mimořádný modelový význam,
který může ukázat vývojovou cestu dalším zařízením obdobného typu
v celé ČR.”
MUDr. Z. Kalvach, CSc.
3. interní klinika 1. lékařské fakulty UK, Praha
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II - Asistujeme při péči o umírající pacienty v LDN

LTRN a LDN Buchtův kopec* je zdravotnické zařízení, kde jsou hospitalizováni také terminálně nemocní pacienti. Nejlepší možnou formou péče,
kterou lze umírajícímu člověku a jeho blízkým nabídnout, je paliativní,
neboli „útěšná“ péče. Jejím cílem je především účinné tišení bolesti u pacienta a možnost pro pacienta a jeho rodinu být v těchto důležitých chvílích
spolu – v soukromí a s potřebným ošetřovatelským zázemím.
Naše sdružení se dlouhodobě podílí na paliativní péči o terminálně nemocné pacienty a jejich rodiny přímo v léčebně. HHV k této spolupráci přispívá
kromě péče o pacienty a jejich rodiny (doprovázení) také harmonizačně
(intervize a supervize personálu LDN), odborně (práce expertních skupin,
vzdělávání personálu LDN), koncepčně (krajská koncepce paliativní péče
v návaznosti na „paliativní potenciál“ LDN) a investičně (vybudování
rodinného pokoje v LDN a koordinace jeho provozu).

V roce 2005
vybudovalo naše sdružení v LDN Buchtův kopec rodinný pokoj. Rodinný
pokoj je nabídkou pro rodiny, kterým umírá někdo blízký. Mohou této
nabídky využít, pokud chtějí s umírajícím v jeho posledních dnech být, ale
nemají možnost se o něho postarat doma.
Pokoj je vybaven tak, aby v něm doprovázející mohl bydlet nepřetržitě
i řadu dní a přitom se mohl účastnit péče o pacienta. Rodině je k dispozici
zkušený asistent HHV, který může rodinu v těžkých chvílích „podepřít“.
Je tím, kdo nese s rodinou tíži smutku a kdo umí pomoci s praktickými
činnostmi, vč. zaopatření těla zemřelého.
Čas prožitý společně v posledních dnech života je důležitý pro doprovázejícího i doprovázeného. V tomto čase se totiž otevře prostor pro pravdivý
soucit, může se uplatnit starostlivost a něha, nemusí se potlačovat smutek.
Rodinný pokoj je nabídka prostoru, času a zázemí pro důstojné umírání.

* Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí a léčebna dlouhodobě nemocných je součástí Nemocníce
Nové Město na Moravě.
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Hospicová péče v domácím prostředí. (foto V. Zikmund)

„Měla jsem příležitost pomáhat rodině, kde měl onkologicky nemocný pán
metastázy v kostech i různě po těle a trpěl velkými bolestmi. Přitom chtěl
zůstat doma se svou rodinou. Ve spolupráci s lékaři se podařilo bolest zmírnit. Za nějaký čas se ale stav pána začal horšit, nemoc dospěla do terminálního stadia. Během měsíců, kdy jsme do rodiny docházeli, se mezi námi
a rodinou vytvořil důvěrný vztah. S blížící se smrtí nám bylo všem velmi
úzko. Pán nakonec zemřel mezi svými, klidně a důstojně. Můj obdiv patří
jeho manželce, která se o svého nemocného muže dokázala starat
po dlouhé měsíce.”
dobrovolnice HHV
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III - Pomáháme rodinám zvládnout péči o umírajícího doma

Lidé si většinou přejí umírat doma. HHV pomáhá nemocnému a jeho rodině zajistit pro umírajícího člověka důstojný a zdravotnicky zajištěný odchod
ze života.
Naše sdružení zapůjčí rodině potřebné zdravotnické pomůcky. Pomůžeme
zorganizovat zdravotnickou péči v domácnosti – domlouváme se s ošetřujícím lékařem, naše zdravotní sestry spolupracují s rodinou při ošetřování
nemocného. Pracovnice HHV jsou nadto rodině i umírajícímu k dispozici
v kteroukoliv denní nebo noční dobu.
Členové rodiny potřebují v náročné, vyčerpávající situaci lidskou účast
a citlivé porozumění. Psychologická nebo duchovní podpora je proto
přirozenou a samozřejmou součástí hospicové služby v rodinách. K domácí péči patří také pomoc bezprostředně po úmrtí (důstojné zaopatření
těla zesnulého), podpora v prvních dnech po úmrtí (příprava pohřbu, účast
na pohřbu), případně dlouhodobější pomoc pozůstalým v poradně Alej.

V roce 2005
jsme s hospicovou péčí doma pomohli v 9 rodinách z Nového Města
na Moravě, Ž áru nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem a dalších míst.
Asistence HHV v rodině trvala v nejkratším případě 2 týdny, v nejdelším
případě 7 měsíců.
V roce 2005 jsme doplnili vybavení půjčovny zdravotnických pomůcek, a to
dílem díky podpoře EU (program Phare), dílem díky podpoře Výboru dobré
vůle-Nadace Olgy Havlové. Děkujeme.
Počet

Druh pomůcky

Druh pomůcky

Počet

Polohovací lůžko

6

Sprchový vozík a WC

2

Aktivní antidekubitní matrace

3

Polohovací vozík

2

Antidekubitní matrace Lenka

5

Vozík mechanický

2

Matrace Meyra

1

Lineární dávkovač opiátů

1

Pasivní antidekubitní matrace

1

Fonendoskop

1

Baret – prodyšný potah na matraci

1

Tonometr

1
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V poradně Alej. (foto M. Petrová)

„…chci vás poprosit o rozhovor, alespoň o e-mail, stále bojuji se životem, asi
spíš neúspěšně, je to velice složité, když vám jedno dítě chybí, nikdo mi se
smutkem „nepomáhá“, všichni čekají, že budu veselá a nic nebudu chtít,
nebudu o tom mluvit… mám toho v sobě plno, prosím, potřebovala bych si
popovídat…”
z dopisu klientky poradny Alej
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IV - Jdeme s lidmi po cestě zármutku

Poradna Alej se zaměřuje na terapii zármutku. V poradně poskytujeme
pomoc a podporu jednak vážně nemocným lidem a jejich blízkým, jednak
pozůstalým. Tato podpora znamená především nabídku doprovodu. Účelem doprovázení zarmoucených je ochrana před izolovaností, která je
běžně průvodním znakem krize nemoci a smrti. Pozůstalým se snažíme
pomoci s adaptací na novou životní situaci - člověk, kterého měli rádi a na
kterého byli zvyklí, najednou není.
Poradna Alej nabízí bezpečný prostor, ve kterém je možné společně
přemýšlet o smyslu utrpení a hodnotě života. Je důležité, aby v tomto
prostoru bylo místo i na praktické starosti: jak žít s těžkou nemocí, jak
skloubit péči o pacienta se zaměstnáním, jak vše vysvětlit dětem, jak vyřídit
pohřeb. Kontakty na poradnu Alej i podrobnější komentář k terapii
zármutku najdete na internetové adrese HHV.

V roce 2005
jsme v poradně Alej poskytli pomoc 32 klientům:
Klienti:

Kontakty a
intervence:

Partner starající se o nemocného/umírajícího partnera

3

Dcera/syn, starající se nemocné/umírající rodiče

6

Onkologicky nebo jinak vážně nemocný/nemocná

3

Jiná péče o nemocného/umírajícího

8

Pozůstalí rodiče, kterým zemřelo dítě

2

Pozůstalý partner/partnerka – vdovec/vdova

7

Pozůstalí - jiné úmrtí
Celkový počet klientů

3
32

Rozhovor v poradně

42

Rozhovor mimo poradnu

56

Dopis (e-mail)

27

Telefon

82

Účast na pohřbu

2

Pomoc s vyřízením pozůstalosti

3

Celkový počet kontaktů a intervencí
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Co v budoucnu?

Co bychom rádi udělali v budoucn u ?
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Vize

V následujících letech chceme rozvíjet náš současný program. Rádi bychom
rozšířili a prohloubili dobrovolnickou službu. Čeká nás roční zkušební
provoz rodinného pokoje. Chceme pokročit v budování a profesionalizaci
týmu domácí hospicové péče. Potřebujeme systematicky vzdělávat laické
terapeuty poradny Alej a zlepšit propagaci služeb poradny. Dosažení
těchto cílů je podmíněno tím, aby se nám i nadále dařilo zajistit chod
sdružení – personálně a ekonomicky. Věříme, že náš program je reálný,
perspektivní a má dobrý smysl.
Náš program
pomáhá lidem v krizi vážné nemoci, umírání a smrti
pomáhá rodině jako celku
staví most mezi péčí v nemocnici a doma
zapojuje místní komunitu
Koncepční a organizační úsilí HHV směřuje k tomu, aby v nedaleké budoucnosti mohl být v kraji Vysočina poprvé realizován Komunitní model paliativ ní péče. KMPP by měl být založen na spolupráci stávajícího zdravotnického
zařízení a Střediska hospicové péče, poskytujícího komplexní hospicové
služby. „Středisko” bude skupina motivovaných a hospicově kvalifikovaných
lidí s potřebným zázemím. Tento tým bude úzce spolupracovat s místní
nemocnicí nebo LDN, kde pomůže vytvořit jednotku paliativní péče.
Středisko bude poskytovat domácí hospicovou péči a terapii zármutku
a bude spolupracovat s dobrovolníky.
Komunitní model pokládáme za inovativní a v nekonkurenčním smyslu
alternativní k modelu založenému na péči ve specializovaných lůžkových
zařízeních – hospicech. Výhodou komunitního modelu je integrace místních lidí do péče o své spoluobčany, relativně nízké náklady a zapojení již
existujících zdravotnických pracoviš do rozvoje paliativní péče.
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Finanční zpráva
Účetnictví
Účetnictví HHV vedla účetní firma Ing. Milan Dvořák z Nového Města
na Moravě. Všechny uváděné částky jsou v Kč, zaokrouhleny na tisíce.
Výkaz zisku a ztráty
Označ.

Skutečnost v běžném
účetním období

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

366 000,-

A. II.

Služby celkem

281 000,-

A. III.

Osobní náklady celkem

980 000,-

A. IV.

Daně a poplatky celkem

3 000,-

A. V.

Ostatní náklady celkem

35 000,-

A. VI.

Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem

77 000,1 742 000,-

Náklady celkem
Výnosy

4 000,-

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

279 000,-

B. VII.

Provozní dotace celkem

1 264 000,-

Výnosy celkem

1 887 000,-

340 000,-

Výsledek hospodaření před zdaněním

145 000,-

Výsledek hospodaření po zdanění

145 000,-

Rozvaha
Aktiva
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Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. II.

Dlouhod. hm. maj. celkem

288 000,-

358 000,-

A. IV.

Oprávky k dl. maj. celkem

- 38 000,-

- 197 000,-

Dlouhodobý majetek celkem

250 000,-

161 000,-

B. II.

Pohledávky celkem

26 000,-

0,-

B. III.

Krátkodobý fin. maj. celkem

980 000,-

568 000,-

B. IV.

Jiná aktiva celkem

37 000,-

28 000,-

Krátkodobý majetek celkem

1 043 000,-

596 000,-

Aktiva celkem

1 293 000,-

757 000,-

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. I.

Jmění celkem

484 000,-

605 000,-

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

210 000,-

145 000,-

Vlastní zdroje celkem

694 000,-

750 000,-

Krátkodobé závazky celkem

599 000,-

7 000,-

Cizí zdroje celkem

599 000,-

7 000,-

1 293 000,-

757 000,-

B. III.

Pasiva celkem

Přehled přijatých grantů a dotací
EU, Phare

702 000,-

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

381 000,-

Kraj Vysočina

134 000,26 000,-

Město Nové Město na Moravě

21 000,-

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Provozní dotace celkem (viz Výnosy, B. VII.)

1 264 000,250 000,-

Úřady práce (jedna položka ve Výnosy, B. IV.)
Granty a dotace celkem

1 514 000,-

Přehled darů nad 5 000,- Kč (včetně)
HSW Signall, s.r.o., Praha

30 000,-

DataLite, spol. s r.o., Praha

25 000,-

ŽĎAS a.s., Ž ár nad Sázavou

20 000,-

GE Money bank, Praha

20 000,-

ENPEKA a.s. , Ž ár nad Sázavou

20 000,-

Lékárna u Salvátora, Nové Město na Moravě

15 000,-

Medin a.s., Nové Město na Moravě

12 000,-

Emeran 1860, s.r.o., Most

10 000,-

Občanské sdružení Most, Praha

10 000,-

RACOM s.r.o., Nové Město na Moravě

10 000,-

Ing. Vratislav Novák, Praha
Dary nižší a anonymní
Dary celkem (jedna položka ve Výnosy, B. VI.)
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Poděkování
Děkujeme

za podporu finanční:

Program PHARE
Evropské unie

Nové Město
na Moravě

Organizace: Úřad práce Ždár n/S, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Firmy: Lékárna u Salvátora, BÖHM spol s.r.o., Ing. Zdeněk Galuška GALLPRO,
Občanské sdružení Most, MOD Elektronik, Organizační kancelář s.r.o.,
Oční optika – Olga Petříková, Reklamní agentura Josef Tomek
Jednotlivci: L. Ba ura, MUDr. H. Bártová, Mgr. E. Čašková, manž. Červinkovi,
JUDr. Z. Chudoba, J. Krakovič, Ing. V. Novák, Ing. M. Petrová, Mgr. R. Sukupová

za podporu nefinanční:
Lektoři: Mgr. M. Erdinger, MUDr. Z. Kalvach, Bc. M. Marková, Mgr. R. Sukupová, PhDr. J. Tošner
Odborní spolupracovníci: P. Česal, MUDr. Z. Kalvach, MUDr. O. Sláma
Supervizoři: Mgr. M. Erdinger, Mgr. M. Havlík, Mgr. R. Sukupová, PhDr. N. Špatenková, Ph.D.
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Organizace: LTRN a LDN Buchtův kopec, Domov důchodců Mitrov, Nemocnice Nové Město na Moravě, HESTIA - Národní dobrovolnické centrum,
Domácí hospic Cesta domů, Úřad práce Ž ár nad Sázavou, Krajský úřad kraje
Vysočina, Novoměstské sociální služby, Město Nové Město na Moravě,
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
Firmy: TR Styl s.r.o., Ing. Roman Trojan
Jednotlivci: Ing. Arch. A. Nová, A. Kondýsek, Mgr. D. Kutílková, M. Pelikán,
Ing. M. Petr, Ing. Arch. P. Pleskačová, Dr. Ingo Sperl, K. Vytlačilová
Zvláštní dík patří Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, Nemocnici
Nové Město na Moravě a firmě TR Styl s.r.o. z Maršovic za výraznou
finanční podporu při budování rodinného pokoje v LDN Buchtův kopec.
Dík patří také všem anonymním dárcům, nejmenovaným spolupracovníkům a všem dalším lidem přátelsky nakloněným práci HHV.
Zvláštní dík patří všem našim klientům, rodinám, ve kterých jsme mohli
poskytovat domácí hospicovou péči, obyvatelům DD Mitrov, pacientům
LDN Buchtův kopec, klientům poradny Alej. Ti všichni nás odměnili velkou
důvěrou, když nás v nejtěžších chvílích svého života požádali o pomoc.

Nabízíme Vám spoluúčast na projektu HHV
Hospicové hnutí stojí na straně života, když „je smrt v domě“. Jde nám o to,
aby život vyhrával. Poskytujeme hospicovou péči, která vychází ze života.
Jako taková je věcí veřejnou.
HHV je nezisková organizace, která pro svoji činnost potřebuje finanční
podporu veřejnosti. Popravdě říkáme, že jakákoliv finanční pomoc je pro
nás důležitá.
Cílem naší spolupráce se sponzory není pouze získávat finanční prostředky.
Ti, kdo se rozhodli HHV podporovat, mají vedle propagace svého dobrého
jména také možnost osobně se podílet na společensky prospěšném
programu. Předcházející roky ukázaly, že vztahy navázané s firmami
i jednotlivci se stávají dlouhodobým partnerstvím.

HOSPICOVÉ HNUTÍ - VYSOČINA / Výroční zpráva • 2005

19

HHV v roce 2005

Základní charakteristika sdružení v roce 2005
sídlo:
IČ:
bankovní spojení:
předseda:

Nové Město na Moravě, Ž árská 610
70803978
GE Money Bank, č. účtu: 155665103/0600
RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.

členové - fyzické osoby (hvězdičkou jsou označeni členové předsednictva v roce 2005):
Lenka Burgetová
RNDr. Martin Melín *
Ivo Fiala*
Eva Pelánová
Ludmila Fousková
MUDr. Eva Pelikánová
Bc. Drahomíra Havlíková
Ing. Milena Petrová *
Mgr. Eva Havlíková
Mgr. Hana Pfannová
RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D. * MUDr. Oldřich Pražan
Anna Janů
MUDr. Rostislav Stríž
Jana Jurková
Bc. Denisa Šindlerová
Iva Kondýsková *
Vojtěch Zikmund *
Libuše Korbičková
Ing. Daniela Ženatá
Libuše Machová
Mgr. Daniel Ženatý
členové - právnické osoby:
zaměstnanci:

Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích

Lenka Burgetová
RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.
Iva Kondýsková
Ing. Milena Petrová

koordinátorka dobrovolníků:

Lenka Burgetová

dobrovolníci:

Zdeňka Bartošová
Lenka Burgetová
Jarmila Čičková
Daniela Filipová
Ludmila Fousková
Bc. Drahomíra Havlíková
Věra Horváthová
RNDr. Vojtěch Hrouda, Ph.D.
Kateřina Izdná
Ing. Jaroslav Jakeš
Tomáš Kondýsek

Kontakty:

adresa: čZ árská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 615 198, 732 228 001, e-mail: hhv@quick.cz
internetové stránky: hhv.nmnm.cz

Všechny údaje jsou vztaženy k 31. 12. 2005.
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Iva Kondýsková
Libuše Korbičková
Noemi Kosourová
Romana Krondráfová
Miloslava Michalová
Alena Palánová
Eva Pelánová
MUDr. Eva Pelikánová
Ilona Petrová
Ing. Milena Petrová
Denisa Šindlerová

