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NA POSLEDNÍ CESTĚ
NEBÝT SÁM

Kdo jsme?

Naše vize a naše poslání
Vize
Hospicové hnutí – Vysočina, o.s. je profesionální, stabilní a vyhledávanou součástí sítě
poskytovatelů hospicové péče, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou odbornost
a lidský přístup.
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Úvod

Slovo úvodem
Každý z nás to zná.
Čas, kdy nevíme, kam jít dřív, co udělat spíš…
A čas, kdy se život zpomalí a někdy na chvíli úplně zastaví.
Život HHV v roce 2009 byl plný změn , někdy bolavých, někdy nepříjemných, ale vždy takových, které ve svém důsledku vedly k potřebnému
cíli. Tím cílem byla přeměna HHV ve standardní organizaci, poskytující
celé spektrum služeb, s důrazem na poskytování domácí hospicové péče.
To, co zůstává výjimečné, je vysoký vnitřní osobní vklad zaměstnanců
a dobrovolníků HHV.
Je evidentní, že HHV v minulých letech předběhlo svoji dobu, ale nyní se musí začlenit do společnosti jako
každá jiná organizace. Se všemi negativy – např. vytváření a dodržování mnoha předpisů, směrnic, ale i
s pozitivy – jasné zakotvení ve struktuře ústavní a domácí paliativní péče.
Celé období existence HHV je spojeno s velkým úsilím a nekončící prací mnoha lidí, kterým nejsou lhostejní
ostatní. Pracují a pracovali zde lidé, kteří nežijí jen pro sebe.
Dovolte mi, abych za sebe a za předsednictvo HHV poděkovala vám všem, kteří se podílíte na práci HHV.
Děkujeme za pomoc a podporu.
Přes všechny pozitivní změny, které se během uplynulých deseti let ve společnosti odehrály, stále velký
počet lidí umírá v nevyhovujících podmínkách a o samotě.
Zde už nestačí snahy jednotlivců nebo sdružení, ale je nezbytná především snaha krajských a státních
orgánů.
Přejeme si jediné – aby se v HHV čas dál zrychloval a zpomaloval, ale aby se nemusel zastavit. I když víme,
že konce se často stávají začátky…

MUDr. Eva Pelikánová – předseda Hospicového hnutí – Vysočina
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Činnost HHV

Zpráva o činnosti občanského sdružení
V roce 2009 začalo v HHV působit nové předsednictvo, které bylo zvoleno na valné hromadě v prosinci roku
2008. Naplno již začalo pracovat Středisko hospicové péče v Jihlavě. Začátkem dubna se konalo výběrové
řízení na ředitele sdružení a v téže době se uskutečnil beneﬁční koncert operního zpěváka Jakuba Pustiny,
v květnu pak koncert sedmdesátičlenného amerického orchestru Shepherd University. 15. dubna 2009 se
konala řádná valná hromada, která mj. schválila účetní závěrku za rok 2008. V červnu se členové sdružení
sešli při mimopracovním posezení na zahradě novoměstského evangelického kostela.
Dne 1. července 2009 jsem nastoupil do HHV a již o dva týdny později proběhla neplánovaná inspekce
standardů kvality, na základě podání, které bylo učiněno neznámou osobou na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Inspekce neprokázala pravdivost ani jednoho z pěti tvrzení, obsažených ve zmíněném podání,
a celkový výsledek inspekce byl nakonec poměrně uspokojivý.
K 31. srpnu ukončila pí. Iva Kondýsková zaměstnanecký poměr v HHV, do konce roku s námi však v rámci
dohody o provedení práce celkem intenzivně spolupracovala.
Začátkem října jsme podávali žádost o dotaci na rok 2010, ale neměli jsme přitom ﬁnančně vyřešen zbytek roku 2009. To, že jsme těžkou situaci zvládli, bylo jednak zásluhou desetiprocentního snížení mezd
zaměstnanců po dobu šesti měsíců a jednak díky sponzorům a dárcům, kteří důležitou částkou přispěli
ke konsolidaci ﬁnanční situace. V prvním říjnovém týdnu jsme si připoměli Světový den hospiců. V jeho
rámci se konaly dva „dny otevřených dveří“ v Jihlavě a jeden v Novém Městě na Moravě. Vyvrcholením
tohoto týdne měl být koncert Karla Kahovce, organizovaný nadačním fondem Dien, spojený s prezentací
poskytovatelů hospicové péče z kraje Vysočina, ale i mimo něj. Malá účast veřejnosti na této akci byla
velkým zklamáním.
Závěr roku 2009 byl ve znamení důležitých změn v činnosti HHV. Z důvodu rozhodnutí o zpoplatnění
služeb byla realizována významná změna v jejich registraci: Domácí hospicová péče tak od 1. ledna 2010
není registrována jako Odborné sociální poradenství, ale jako tzv. Odlehčovací služba. HHV tak může vedle
klasické „domácí hospicové péče“ poskytovat i samotné „odlehčovací služby“ a také „domácí zdravotní
péči“. V rámci registrace Všeobecná sestra - domácí zdravotní péče. Zpoplatněno bylo i zapůjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
O výkonech a výsledcích jednotlivých - námi poskytovaných - služeb se můžete dočíst v samostatných
kapitolách. A tak zde jen konstatování – mírný růst našich služeb budí naděje, kalí je však současně výhled
a perspektiva obtížnosti jejich ﬁnancování.

Ing. Petr Havlíček – ředitel
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Nové služby

Nové služby od 1. ledna 2010
Na konci roku 2009 jsme připravovali podstatné změny v poskytování našich sociálních i zdravotních
služeb. Jednalo se především o přeregistrování služby domácí hospicové péče z „odborného sociálního
poradenství“ na „odlehčovací služby“. Tím došlo nejen k zpoplatnění této služby, ale také k rozšíření nabídky
našich služeb. Již dříve poskytované služby samozřejmě fungují nadále. Jsou to:
Domácí hospicová péče
Rodinný pokoj (LDN Buchtův kopec)
Poradna Alej (Nové Město na Moravě)
Sociálně aktivizační centrum pro onkologicky nemocné (Jihlava)
Dobrovolnický program
N o v é s l u ž b y , poskytované oběma středisky, jsou:
Odlehčovací služby pro seniory, chronicky nemocné a osoby se zdravotním postižením
Tyto služby jsou tedy určeny nejen pro „hospicové klienty“, ale také pro jiné osoby, které mají z důvodu
věku či nějakého zdravotního omezení sníženou soběstačnost a potřebují stálou péči jiné osoby. Odlehčovací služby tedy slouží k tomu, aby si pečující osoba mohla odpočinout, načerpat síly, vyřídit si své osobní
záležitosti, setkat se s přáteli, zajít si do kina, apod. Cílem odlehčovacích služeb je zamezit vyčerpání
a sociálnímu vyloučení pečujících.
Domácí zdravotní péče
V této službě nabízíme prostřednictvím našich zdravotních sester možnost provedení zdravotních výkonů
(které jsou v jejich kompetenci) v domácím prostředí pacienta.
Pro poskytování domácí zdravotní péče je nutné písemné pověření zdravotních sester HHV praktickým
lékařem pacienta. Na základě tohoto pověření jsou lékařem určeny výkony (např.aplikace injekcí, podání
infuzí,odběry biologického materiálu atd.), které mohou zdravotní sestry provést.
Domácí zdravotní péče je zpoplatněna a ceník je k nahlédnutí na internetových stránkách HHV
Z m ě n y v e f u n g o v á n í H H V by se tedy daly ve zkratce shrnout takto:
zpoplatnění domácí hospicové péče (DHP) – jednorázová vstupní částka za návštěvu lékaře
a administrativní záležitosti činí 500,-Kč, dále klient platí paušálně 30,-Kč za každý den péče – tato částka
zahrnuje 24hodinovou dostupnost zdravotního a sociálního personálu, dále klient v rámci DHP může využít odlehčovacích služeb za snížený poplatek
zpoplatnění půjčovny pomůcek – platí se za každý den, kdy má klient pomůcku zapůjčenu,
cenu, která je individuální pro jednotlivé druhy pomůcek
rozšíření služeb o odlehčovací služby pro seniory a zdravotně postižené osoby a o domácí zdravotní péči – jsou poskytovány také za poplatek
(veškeré ceníky služeb jsou na našich webových stránkách www.hhv.cz)

Tereza Pavlíková – sociální pracovnice
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Činnost HHV

Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče je určena rodinám nebo jiným blízkým osobám, které se rozhodly pečovat o svého
blízkého v domácím prostředí. Je dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu, tedy nepřetržitě a podle potřeb klienta.
Naším cílem je, aby umírající mohl důstojně prožít své poslední chvíle se svými blízkými doma, aby mohl
důstojně zemřít, aby rodina umírajícího byla schopná se o něj postarat, byla připravená na jeho úmrtí
a mohla se vyrovnat se ztrátou. Nabízíme zdravotní a sociální péči, přitom vycházíme zásadně z potřeb
umírajících a jejich rodin. Společně s nimi vytváříme plán poskytované péče na základě psychických, fyzických, sociálních i duchovních potřeb nemocného a rodiny. Péči zajišťuje multidisciplinární tým. Součástí
služeb je i půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek.

Činnost SHP

Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě
V roce 2009 došlo k zatím nejvyššímu počtu poskytnutých domácích hospicových péčí. Během roku byla
tato poskytnuta 21 pacientům na území celého okresu Žďár nad Sázavou. Péči zajišťovaly dvě zdravotní
sestry na plný úvazek a čtyři asistenti hospicové péče na částečné úvazky. Pokračovala i nadále dobrá
spolupráce s MUDr. Věrou Němcovou, naší odbornou garantkou a současně smluvní lékařkou.
Velká pozornost byla věnována i doprovázejícím rodinám, v rámci služby „odborné sociální poradenství“.
Domácí hospicovou péči v SHP Nové Město n.M. v r. 2009 zajišťovali následující pracovníci:
Lékař:
Zdravotní sestry:
Koordinátor:
Sociální pracovník:
Asistenti:

MUDr. Věra Němcová
Helena Nosková, Jaromír Šebek
Milena Petrová
Tereza Pavlíková
Alena Palánová, Daniela Filipová, Vojtěch Zikmund
(lékařka, sociální pracovník a asistenti ve zkráceném pracovním úvazku)

Během roku 2009 měla Domácí hospicová péče v Novém Městě na Moravě 21 péčí (rodin).
Těmto rodinám jsme poskytli v průměru 28 dnů péče.
Statistika za rok 2009:
Počet péčí

21

Počet dnů s péčí
Průměr dnů na jednu péči
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Středisko hospicové
Jihlava
Činnost
SHP péče
Jihlava
Domácí hospicovou péči poskytujeme v Jihlavě od r. 2008. Koncem tohoto roku bylo zapotřebí vytvořit
multidisciplinární tým, který by byl schopen tuto péči zajistit. Tým se částečně stabilizoval začátkem roku
2009. Nedostatek lékařů s atestací z paliativní medicíny v Jihlavě bohužel způsobil, že jsme v týmu postrádali odborného lékaře, naše činnost se proto odvíjela hlavně od spolupráce s obvodními lékaři.
Potřeba lékaře, který by byl součástí multidisciplinárního týmu, nás provázela po celý rok.
Domácí hospicovou péči v SHP Jihlava v r. 2009 zajišťovali následující pracovníci:
Koordinátorka domácí hospicové péče Jihlava:
Sociální pracovnice:
Zdravotní sestra:
Asistent/ka domácí hospicové péče:

Daniela Střechová, Michaela Vodová*
Tereza Pavlíková*
Lenka Trnková, Ilona Janíčková, Dana Verbóková*
Alena Drštičková*, Jaroslava Němcová*, Karel Štěpánek*,
Jiřina Chmilová
*současní zaměstnanci

Během roku 2009 měla Domácí hospicová péče Jihlava 21 péčí (rodin).
Těmto rodinám jsme poskytli v průměru 47,2 dnů péče.

Statistika za rok 2009:
Počet péčí

21

Počet dnů s péčí

992

Průměr dnů na jednu péči

47,2

Půjčovna zdravotnických pomůcek:
I nadále fungoval provoz půjčoven zdravotnických pomůcek v obou střediscích. Od listopadu 2009 byly
jejich služby zpoplatněny denní sazbou za každou zápůjčku.
K dispozici bylo celkem 103 zdravotnických pomůcek a k jejich zapůjčení došlo v Novém Městě na Moravě
ve 118 případech 43 klientům a v Jihlavě v 58 případech 18 klientům.

Michaela Vodová – koordinátorka domácí hospicové péče v Jihlavě
Ing. Milena Petrová – koordinátorka domácí hospicové péče v Novém Městě na Moravě
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Rodinný pokoj
Činnost
HHV
Rodinný pokoj je od svého otevření (prosinec 2005) jedním ze dvou hlavních pilířů Hospicového hnutí –
Vysočina, o.s. Jeho účelnost a úspěšnost dokládají poděkování členů rodin, které v Rodinném pokoji mohly
doprovodit na sklonku života svého příbuzného či blízkého.
Fungování Rodinného pokoje potvrzuje možnost spolupráce nestátní neziskové organizace se zdravotnický zařízením, ve kterém je tento pokoj umístěn (Léčebna dlouhodobě nemocných, Buchtův kopec). HHV
poskytlo materiální vybavení (elektrické polohovací lůžko, aktivní antidekubitní matrace a další potřebné
pomůcky a veškerý nábytek). Klientům a jejich doprovázejícím příbuzným nebo osobám blízkým nabízí
psychosociální pomoc a podporu v této tíživé situaci. Význam práce našich sociálních pracovníků se samozřejmě zvyšuje v případě, že s klienty nemohou jejich příbuzní nebo blízcí na rodinném pokoji přímo
pobývat. V takové situaci je právě na našich pracovnících, aby pomohli navodit potřebnou atmosféru, blízkou rodinné pohodě. Lékařskou a ošetřovatelskou péči na rodinném pokoji zabezpečuje odborný personál
léčebny dlouhodobě nemocných. Provoz rodinného pokoje je popsán v jeho Pravidlech provozu, která jsou
podepsána zástupci obou organizací.
Tento systém začlenění hospicového pokoje do stávajícího zdravotnického zařízení je doposud zcela ojedinělý a stává se námětem pro zabezpečení hospicové péče v celém Kraji Vysočina.
V roce 2009 jsme oﬁciálně předali informace o provozu Rodinného pokoje zástupcům občanského sdružení
Hospicová péče sv. Zdislavy v Liberci a v liberecké Krajské nemocnici již nový Rodinný pokoj otevřeli.

Statistika rodinného pokoje za rok 2009:
klientů celkem

15

obsazenost rodinného pokoje (dny)

188

návštěvy pracovníků HHV

64

hodiny pracovníků HHV, strávené na rodinném pokoji
při péči o klienty

187,5

Vojtěch Zikmund – koordinátor Rodinného pokoje
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Poradna Alej
Činnost
HHV
Poradna Alej je další ze služeb, poskytovaných Hospicovým hnutím – Vysočina, o.s. Její činnost je v přímé
návaznosti na domácí hospicovou péči i na péči v Rodinném pokoji. Klienti však mohou koordinátora
Poradny Alej kontaktovat také přímým vstupem z internetových stránek (www.hhv.cz –> Poradna Alej
–> Dotaz do poradny / Systematická pomoc) nebo telefonicky.
Poradna Alej se zaměřuje na doprovázení v zármutku. Poskytuje pomoc a podporu jednak vážně nemocným lidem i jejich blízkým a příbuzným, jednak pozůstalým. Cílem poradenské činnosti je doprovázet
klienty v jejich nemoci nebo zarmoucení, pomoci jim dokázat přijmout stávající stav a vhodnými postupy
nacházet východiska z něho.
Osobní poradenské kontakty mohou být vedeny přímo v prostorách Střediska hospicové péče v Novém
Městě na Moravě, které zaručují pohodlí a především diskrétnost. Po domluvě je možné se však sejít
i v jiném, neutrálním prostředí, které vyhovuje klientovi i poradci.
Více informací o Poradně Alej naleznete na výše uvedené internetové adrese, z letáků o službách, při osobní
návštěvě střediska nebo telefonickým dotazem na koordinátora poradny.

Statistika poradny Alej za rok 2009:
Klienti poradny Alej

5

Poradenské kontakty

37

Jednorázové kontakty

235

Vojtěch Zikmund – koordinátor Poradny Alej
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Činnost HHV

Centrum sociálně aktivizačních služeb pro onkologicky nemocné
Služba je poskytována osobám, u nichž byla diagnostikována onkologická choroba; těm, kdo čekají
na operaci, chemoterapii, či ozařování; těm, kdo je právě absolvují či v minulosti absolvovali; ... Lidé, kteří
onemocněli rakovinou, jsou vystaveni velké psychosociální zátěži (samotná diagnóza vyvolává v člověku existenční krizi, hrozbu konce života, strach ze stigmatizace). V rámci této služby poskytujeme lidem
s tímto nelehkým onemocněním chráněné místo, kde se mohou v kruhu osob, postižených stejným onemocněním, vyrovnávat s negativními emocemi a strachem, vypovídat se, aktivně strávit volný čas, odpočinout si, apod. Centrum funguje na základě aktuálních požadavků klientů. Může jít o pravidelné, nepravidelné i jednorázové návštěvy centra, rozhovory, ...
V roce 2009 jsme se pravidelně setkávali cca 1x týdně - 1x za 14 dní, mimo to jsme navštívili různá společenská zařízení. Mezi nejoblíbenější aktivity patřila práce s hlínou – tvorba i malba keramiky.
Centrum sociálně aktivizačních služeb funguje pouze v rámci Střediska hospicové péče v Jihlavě.

Statistika služby za rok 2009:
Počet stálých klientů

5

Počet skupinových setkání

36

Průměrná délka trvání skupiny (hodiny)

2,3

Počet skupinových hodin (hodiny)

83

Samostatné setkání (pracovník a klient)

18

Jednorázové intervence

5

Tereza Pavlíková – sociální pracovnice
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Dobrovolnictví

Dobrovolnický program HHV – rok 2009
Motto: „ Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Albert Einstein
Nebojím se říci, že slova z úvodního motta si vzali za své naši dobrovolníci. Jsou to lidé různých profesí,
kteří jdou, ve svém volném čase a bez nároku na ﬁnanční ohodnocení, potěšit druhé.
Role dobrovolníků by se dala pojmenovat jako „role partnera-společníka“. Dobrovolníci nabízejí uživatelům těchto služeb to, co jim personál, nebo někdo jiný nabídnout nemůže (např. když uživatele nikdo
nenavštěvuje nebo jej navštěvuje jen velmi málo). Dobrovolníci zabraňují svou přítomností nepříjemným pocitům sociální izolace, mohou uživatele snadněji aktivizovat k nějaké činnosti. Věnují se rozhovoru
s uživateli, aktivně naslouchají a poskytují emoční podporu. Chodí s nimi na procházky, čtou knihy a hrají
různé stolní hry. Mohou s nimi navštívit společenské akce, na které by si uživatel sám (bez pomoci druhé
osoby) netrouﬂ.
Dobrovolnictví v SHP Nové Město na Moravě
Dobrovolníci při novoměstském středisku docházejí i se svým koordinátorem pravidelně jednou týdně
na dvě hodiny do zařízení, se kterými má HHV smluvně upravenou Dohodu o spolupráci.
Z Nového Města na Moravě tak dojíždíme s dobrovolníky do Domova pro seniory na Mitrově a do zdravotnického zařízení LDN Buchtův kopec ve Sněžném. Ve Žďáře nad Sázavou pravidelně navštěvují naši
dobrovolníci Domov pro seniory - „Dům klidného stáří“.
Ve zdravotnickém zařízení LDN Buchtův kopec navštěvujeme s dobrovolníky nemocniční pokoje a nově
také oddělení, kde jsou zřízena tzv. „sociální lůžka“. Na tomto oddělení leží pacienti dlouhý čas a někteří
z nich bez kontaktu s rodinou. Tato situace nás motivovala k tomu, že jsme letos s dobrovolníky zahájili
pro tyto klienty nový program, kterým se snažíme zpříjemnit a zpestřit život a pobyt v tomto zařízení.
Přicházíme za nimi s kytarou, zpěvníky a společně zpíváme. Zaznamenali jsme, že tato činnost má velmi
pozitivní ohlas u klientů i u zdravotnického personálu. Ještě bychom chtěli obohatit program o arteterapii
a všichni se na to velmi těšíme.
Dobrovolnictví v SHP Jihlava
Ve středisku hospicové péče v Jihlavě v roce 2009 působilo 11 dobrovolníků. Náplní jejich činnosti byly
pravidelné návštěvy Domova pro seniory v Lesnově. Jelikož do Lesnova jezdíme jedenkrát týdně už druhým rokem, jsou na nás obyvatelé domova již zvyklí. Mají z našich návštěv radost, těší se na ně. Kromě
„nekonečných“ rozhovorů (a dovolí-li počasí, tak i procházek) mají nejraději, když jim dobrovolníci zahrají
na kytaru a zazpívají si s nimi. Bohužel nestihneme navštívit vždy všechny zájemce, proto jsme a budeme
rádi za každého nového člena naší dobrovolnické skupiny.
Dobrovolníci jsou neodmyslitelnou a nepostradatelnou součástí obou našich středisek a velmi si jich vážíme. Proto se snažíme pro ně připravovat různé vzdělávací akce, supervize, intervizní podporu a zveme je
na naše beneﬁční akce.
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Dobrovolnictví

Statistika dobrovolnického programu za rok 2009
Domov pro seniory Mitrov:
Dobrovolníci

12

Dobrovolnické hodiny

714

Počet klientů cílové skupiny

70

Kontakty

1330

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Buchtův kopec:
Dobrovolníci

10

Dobrovolnické hodiny

458

Počet klientů cílové skupiny

138

Kontakty

2137

Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou:
Dobrovolníci

6

Dobrovolnické hodiny

365

Počet klientů cílové skupiny

16

Návštěvy

295

Domov pro seniory Jihlava-Lesnov:
Dobrovolníci

11

Dobrovolnické hodiny

488

Počet klientů cílové skupiny

140

Návštěvy

237

Alena Palánová – koordinátorka dobrovolníků, Nové Město na Moravě
Tereza Pavlíková – koordinátorka dobrovolníků, Jihlava
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Finanční zpráva
Účetnictví
Účetnictví HHV i v roce 2009 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
k 31. 12. 2009

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

297 000,-

A. II.

Služby celkem

802 000,-

A. III.

Osobní náklady celkem

A. IV.

Daně a poplatky celkem

1 000,-

A. V.

Ostatní náklady celkem

93 000,-

A. VI.

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

70 000,-

4 744 000,-

Náklady celkem

6 007 000,Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

B. IV.

Ostatní výnosy celkem

B. VI.

Přijaté příspěvky celkem

B. VII.

Provozní dotace celkem

37 000,1 152 000,830 000,3 290 000,-

Výnosy celkem

5 309 000,-

Výsledek hospodaření před zdaněním

-698 000,-

Výsledek hospodaření po zdanění

-698 000,-

Rozvaha
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

671 000,-

671 000,-

Oprávky k dl. maj. celkem

-386 000,-

- 456 000,-

Dlouhodobý majetek celkem

285 000,-

215 000,-

0,-

0,-

99 000,-

122 000,-

561 000,-

433 000,-

A. II.

Dlouhod. hm. maj. celkem

A. IV.
B. I.

Zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý ﬁn. maj. celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

373 000,-

28 000,-

Krátkodobý majetek celkem

1 033 000,-

583 000,-

Aktiva celkem

1 318 000,-

798 000,-
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Finanční zpráva
Účetnictví
Rozvaha
Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A. II.

Jmění celkem

804 000,-

904 000,-

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

170 000,-

-698 000,-

974 000,-

206 000,-

212 000,-

151 000,-

Vlastní zdroje celkem
B II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

85 000,-

439 000,-

B. IV.

Jiná pasiva celkem

47 000,-

2 000,-

Cizí zdroje celkem

344 000,-

592 000,-

1 318 000,-

798 000,-

Pasiva celkem

Přehled přijatých dotací a dalších příspěvků
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

1 810 000,-

Kraj Vysočina

1 200 000,-

Fondy Vysočiny

345 000,-

Město Nové Město na Moravě

150 000,-

Město Žďár nad Sázavou

120 000,-

Jihlava

20 000,-

Provozní dotace celkem (viz Výnosy, B. VII.)
Sponzorské dary
Nadace a granty
Nadace, granty a dary
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3 645 000,367 000,236 000,603 000,-

Úřady práce (jedna položka ve Výnosy, B. IV.)

1 061 000,-

Příjmy celkem:

5 309 000,-
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Děkujeme
Děkujeme
Děkujeme

Děkujeme
Poděkování

oru finanční:
za podporu
ﬁnanční:
aza
podporu
finanční:
podporu
finanční:

ále:
Dále:

Organizace:

Nové Město
naDěkujeme
Moravě

Děkujeme

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
a Evropské sociální fondy
za
zapodporu
podporufinanční:
finanční:

Úřad práce
Žďár nad Sázavou

Děkujeme

Nadace:

Děkujeme
Zvláštní poděkování
Děkujeme
za podporu finanční:
zaslouží ﬁrma GlaxoSmithKline, s.r.o., která v průběhu let 2008 a 2009
poskytla prostřednictvím nadačního fondu GSK vysokou ﬁnanční částku
na činnost nového střediska v Jihlavě.
za podporu
podporu finanční:
finanční:
za
Firmy:
Dary v hodnotě od 10.000,- Kč:

Dále:
Dále:

Dále:

Dále:
Dále:
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Děkujeme
Poděkování
Firmy:
Dary v hodnotě do 10.000,- Kč:
Audio Fon centr, s.r.o., Bosch Diesel s.r.o., Bystřicko a.s., Dentin – Libuše Havlíčková, DINST – František Mucha, Disperga, spol. s r.o. – Jaroslav Růžička, Ing. Leoš Pohanka, Ing. Milan Dvořák, ITC Zlín,
Labo-RM, spol. s r.o. – Miroslav Rusňák, Lékárna u Salvátora, Mediprax CB, s.r.o., Normservis s.r.o. – Jana
Sobotková, Oční optika – Olga Petříková, ONYX CZ, s.r.o., Ovoce a zelenina - František Slovák, Stavební ﬁrma Krška, Stavebniny Jun, Stavební ﬁrma Svoboda, Truhlářství Bobrová, VESPA Žďár nad Sázavou, VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Waldviertler Sparkasse von 1842, ZZN Žďár n. S., a.s.
Jednotlivci:
Hana Berková, Ing. Vlasta Blažková, Ing. Anna Brettová, Ing. Markéta Čechová, RNDr. Martin Grigar,
Anežka Halíková, Hana Hanychová, kolektiv zdravotních sester z gynekologického oddělení,
Zdena Marková, MUDr. Lenka Minářová, Ing. Pavel Průdek, Mgr. Renáta Sukupová, Jana Škaroupková,
Marie Žáčková, rodina Žilkova
Další města, městysy a obce:
Bystřice nad Perštejnem, Svratka, Batelov, Bohdalec, Bukov, Cikháj, Dlouhé, Dolní Rožínka, Lísek,
Malá Losenice, Nová Ves, Nový Jimramov, Ostrov nad Oslavou, Prosetín, Radešínká Svratka,
Radňovice, Radostín, Radostín nad Oslavou, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Řečice, Sázava, Strážek,
Sulkovec, Štěpánov nad Svratkou, Ubušínek, Unčín, Věcov, Věchnov, Velká Losenice, Věžná, Zvole
Za podporu neﬁnanční a za spolupráci:
Lektoři, odborní spolupracovníci, supervizoři: Mgr. Miroslav Erdinger, Mgr. Miloš Havlík,
MUDr. Ondřej Sláma, Mgr. Renáta Sukupová, PhDr. Jiří Tošner, PhDr. Naděžda Špaténková
Organizace: LDN Buchtův kopec, Nemocnice Nové Město na Moravě, Domov pro seniory Mitrov,
Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Domov pro seniory Jihlava - Lesnov, HESTIA – národní dobrovolnické centrum, Novoměstské sociální služby, Nadační fond DIEN
Dík patří také všem anonymním dárcům, spolupracovníkům, sympatizantům a podporovatelům a všem,
kteří byť jen slovem projevili díky a obdiv nad vykonanou prací HHV.
Mimořádný dík patří všem zaměstnancům, členům předsednictva a dobrovolníkům, kteří v loňském roce
v nelehkých podmínkách odvedli skvělou práci.
Zvláštní poděkování
si zaslouží všichni naši klienti a rodiny, ve kterých jsme mohli poskytovat domácí hospicovou péči, péči na rodinném pokoji, klientům poradny Alej a klientům Sociálně aktivizačního
centra v Jihlavě. Všichni tito nám dali svou důvěru a spolupracovali s námi většinou v nejtěžších chvílích svého života. Upřímně děkujeme.
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Fotogalerie
Fotogalerie

Návštěva dobrovolníků v Domově pro seniory v Jihlavě - Lesnov

Zaměstnanci HHV na akci Vysočina slaví u příležitosti Světového dne hospice ve Žďáru nad Sázavou
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Fotogalerie
Fotogalerie

Operní pěvec Jakub Pustina a pěvecký sbor Gymnázia V. Makovského z Nového Města na Moravě
zpívají na Beneﬁčním koncertu pro HHV

Skupina dobrovolníků z Nového Města na Moravě na pravidelné intervizi
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Fotogalerie
Fotogalerie

Zaměstnanci HHV z Nového Města na Moravě a z Jihlavy při společném setkání

Mikuláš v Léčebně dlouhodobě nemocných na Buchtově kopci
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HHV v roce 2009

Charakteristika sdružení v roce 2009

Seznam členů HHV v roce 2009
Ing. Andrýsek Milan
Caha Josef
Cahová Martina
Drštičková Alena
Mgr. Erdinger Miroslav
Fiala Ivo
Filipová Daniela
Fousková Ludmila
Ing. Havlíček Petr
Janů Anna
Kondýsek Tomáš
Kondýsková Iva

Kondýsková Kateřina
Maršálková Eva
RNDr. Melín Martin
Němcová Jaroslava
Nosková Helena
Palánová Alena
Pavlíková Tereza, DiS
MUDr. Pelikánová Eva
Ing. Petr Martin
Ing. Petrová Milena
Mgr. Pfannová Hana
MUDr. Pražan Oldřich

Mgr. Slámová Markéta
Šebek Jaromír
Bc. Šindlerová Denisa
Mgr. Šorm Zdeněk
Mgr. Šormová Ruth
Štěpánek Karel
Vodová Michaela
Zikmund Vojtěch
Mgr. Ženatý Daniel
Ing. Ženatá Daniela
Diakonie ČCE - Myslibořice

Seznam zaměstnanců HHV v roce 2009
Středisko hospicové péče - Nové Město na Moravě:
Ing. Havlíček Petr
Kondýsková Iva
Ing. Andrýsek Milan
Filipová Daniela
Jana Matulková
Nosková Helena
Ing. Petrová Milena
Šebek Jaromír
Zikmund Vojtěch
Alena Palánová

ředitel (od 1.7.2009)
vedoucí střediska (do 31.8.2009)
ﬁnanční manažer
administrativa, asistentka hospicové péče
pomocná účetní, administrativa
zdravotní sestra
koordinátorka domácí hospicové péče
zdravotní sestra
koordinátor rodinného pokoje a poradny Alej
koordinátorka dobrovolníků,
asistentka hospicové péče

Středisko hospicové péče - Jihlava:
Caha Josef
Drštičková Alena
Chmilová Jiřina
Němcová Jaroslava
Pavlíková Tereza,DiS
Střechová Daniela
Štěpánek Karel
Trnková Lenka
Janíčková Ilona
Verbóková Dana
Vodová Michaela

vedoucí střediska
asistentka domácí hospicové péče
asistentka domácí hospicové péče (do 30.4.2009)
asistentka domácí hospicové péče
sociální pracovnice, koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka domácí hospicové péče (do 31.3.2009)
asistent domácí hospicové péče
zdravotní sestra (do 31.3.2009)
zdravotní sestra (od 1.4.2010 do 30.9.2010)
zdravotní sestra (od 1.7.2009)
koordinátorka domácí hospicové péče (od 1.4.2009)

Seznam dobrovolníků SHP Nové Město na Moravě v roce 2009
Ing. Andrýsek Milan
Dudíková Alena
Čechová Jitka
Filipová Daniela
Fišarová Eva
Fousková Ludmila
Mgr. Horák Michal
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Kubátová Eva
Michalová Miloslava
Mgr. Mužátková Jana
Palánová Alena
Ing. Petrová Milena
Řeháčková Pavla

Seidlová Marie
Svobodová Marie
Trojanová Věra
Uhlířová Andrea
Vintrlíková Lucie
Zikmund Vojtěch

Hospicové hnutí - Vysočina, o.s. / Výroční zpráva 2009

HHV v roce 2009

Charakteristika sdružení v roce 2009

Seznam dobrovolníků SHP Jihlava v roce 2009
Drštičková Alena
Němcová Jaroslava
Štěpánek Karel
Barvířová Lucie
Machoňová Petra
Šarounová Eva

Meszárová Mária
Poslušná Tereza
Pavelková Renata
Vodová Michaela
Verbóková Dana

Složení předsednictva v roce 2009
Předseda: MUDr. Pelikánová Eva
Místopředseda: Fiala Ivo
Caha Josef – do 25.11.2009
Ing. Andrýsek Milan – od 25.11.2009
Mgr. Šormová Ruth
Ing. Petr Martin

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
Sídlo sdružení:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Internetové stránky:
e-mail:

Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
70803978
CZ70803978
GE Money Bank, č. účtu: 155665103/0600
http://www.hhv.nmnm.cz
info@hhv.cz

Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.:
566 615 198
e-mail:
info@hhv.cz

Středisko hospicové péče Jihlava
Žižkova 89, 586 01 Jihlava
Tel.:
e-mail:

567 210 997
Tereza.Pavlikova@hhv.cz
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