Domácí hospic Jordán
obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva 2015
„Umožnit nemocným a umírajícím být mezi svými blízkými doma...“
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e za námi pátý rok poskytování domácí hospicové péče. Nebyl to vůbec jednoduchý rok, ale díky všem
dárcům, podporovatelům a příznivcům
můžeme napsat, že to byl rok intenzivní a dobrý. Děkujeme!
723 – tolik osob využilo všechny
služby Domácího hospice Jordán během roku 2015.
I v roce 2015 nebyla domácí hospicová péče hrazena ze zdravotního
pojištění a domácí hospice, společně
s pacienty a jejich rodinami nyní čekají na vyhodnocení pilotního projektu
a rozhodnutí pojišťoven a MZČR.
Celý rok pokračoval projekt Domácí Hospic Jordán – rozvoj a spolupráce
z Programu švýcarsko – české spolupráce, financovaný MZČR, který byl
koncem roku ukončen. V dubnu jsme
díky tomuto projektu pořádali velkou
Regionální paliativní konferenci, za
účasti švýcarského partnera Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik,
Schweiz. V táborské Střelnici se sešlo
více než 200 účastníků. Na této konferenci přednášeli přední odborníci na
paliativní péči a účastnila se jí odborná
veřejnost složená z lékařů, zdravotních
sester a sociálních pracovnic z nemocnic i hospiců z celé ČR. Přednášející
Marek Orko Vácha, Jiřina Šiklová, Laura Janáčková, Elen Strupková, Robert
Huneš, Zdeněk Kalvach, Irena Závadová, Martina Špinková, Pavel Klimeš,
Jiří Horecký, Christina Affentranger
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Weber, Monika T. Wicki byli zárukou
kvalitní, odborné a velmi inspirativní
konference.
V září začalo dvouleté vzdělávání
díky Nadačnímu fondu AVAST a projektu Podpora svébytnosti. Naše „oddělení“ fundraisingu se tak vzdělává
a setkává pravidelně s dalšími kolegy
z hospiců z celé ČR, hlavním tématem
je efektivní získávání finančních prostředků a vícezdrojové financování služeb, které hospice poskytují.
Koncem roku jsme získali od Nadace Agrofert, Nadace člověk člověku
a CSOB finanční prostředky na domácí
hospic pro další rok, což je pro nás velkou pomocí.
Celý rok jsme pečovali o nevyléčitelně nemocné, o jejich rodiny, pečovali
jsme o dlouhodobě nemocné a seniory,

půjčovali kompenzační pomůcky, vzdělávali jsme se, účastnili se besed a seminářů a paliativní péči, vysvětlovali úředníkům jak je paliativní péče důležitá pro
umírající a jejich blízké, otevřeli jsme
podpůrnou skupinu pro pečující, pořádali kurzy pro pečující, setkávali jsme
se s pozůstalými, rozšiřovali hospicovou
knihovnu, hledali finanční prostředky
pro všechnu péči…
Děkujeme všem, kdo nás provázeli
rokem 2015 pomocí a podporou.
Děkujeme rodinám, které pečovaly
a pečují a našim pacientům, kteří se
na nás obracejí s důvěrou v pro ně tak
těžkém čase. Vážíme si toho, že s nimi
můžeme na této cestě být.
Zveme Vás tímto na rekapitulaci
cesty rokem 2015 v Domácím hospici
Jordán.

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN
Obecně prospěšná společnost, nestátní zdravotnické zařízení a registrovaný poskytovatel sociálních služeb (odborné sociální poradenství,
terénní odlehčovací služby).
Domácí hospic Jordán, o.p.s. oficiálně
vznikl 13. dubna 2010.
Poskytuje služby nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám, které se
rozhodnou pečovat o své umírající
blízké doma v dojezdové vzdálenosti
25 km kolem Tábora.

půjčovnu kompenzačních pomůcek,
kurzy pro pečující, setkávání pečující
„Čaje“ a doprovázení pozůstalých.
Multidisciplinární tým pracuje ve složení: lékaři, zdravotní sestry, sociální
pracovnice, pečovatelka, psychoterapeutky, psychiatr, duchovní. Nedílnou
součástí naší činnosti jsou dobrovolníci.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
V ROCE 2015
Nestátní zdravotnické zařízení:
Domácí hospicová péče
Cílem činnosti je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat
v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti
a dalších tělesných i duševních obtíží.
Klientům domácí hospicové péče poskytujeme ve zdravotnické části péči
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V rámci našich služeb poskytujeme
domácí hospicovou péči, hospicovou
poradnu, terénní odlehčovací služby,

V roce 2015 jsme poskytli 148 zdravotně sociálních konzultací rodinám, které
stály před rozhodnutím pečovat. 39 nevyléčitelně nemocným pacientům, kteří
si přáli žít doma až do konce svého života, jsme poskytli specializovanou mobilní paliativní péči. Tato péče je poskytována v režimu 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu v dojezdové vzdálenosti 25 km
kolem Tábora. Velmi často se jedná
o velmi nestabilní, vážně nemocné

pacienty s těžkými stavy, kteří by byli
bez pomoci domácího hospice hospitalizováni v nemocnici. Vykonali jsme
773 návštěv zdravotnického týmu, při
nichž bylo provedeno 3295 sesterských
a lékařských úkonů u 22 mužů a 17 žen.
Průměrná doba péče byla 27,6 dne,
medián péče 12 dní. Průměrný věk pacientů byl 67,6 roku, nejmladšímu pacientovi bylo 32 let, nejstaršímu 89 let.
21 pacientů bylo z Tábora, ostatní pacienti byli z celé oblasti naší dojezdové
vzdálenosti.
Jelikož stále není zájem ze stran
zdravotních pojišťoven o proplácení
této péče z veřejného zdravotního pojištění, musíme i nadále pokračovat za
komplikovaných finančních podmínek.
Ve zdravotnickém týmu pracovali 4 lékaři a 6 zdravotních sester. Hlavní lékařka má atestaci paliativní medicíny, sestry
pokračovaly ve vzdělávání ve specializovaném kurzu paliativní péče ELNEC.
Zdravotnický tým používal na cesty za pacienty dva automobily značky
ŠKODA.
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Registrované sociální služby
PORADNA
Na poradnu se nejčastěji lidé obracejí
v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého či již dlouhodobě pečují a cítí se
péčí vyčerpáni. V rámci poradny nabí-

duchovní péče a poskytnutí kontaktu
na právní pomoc.
Poradna nabízí také podporu a doprovázení lidem v době zármutku i pomoc s řadou úředních záležitostí, které
jsou spojené s úmrtím blízkého člověka.
V roce 2015 jsme poskytli 693 poradenských kontaktů, z toho 460 jednoduchých, jednorázových dotazů (základní poradenství) a 233 konzultací
odborného sociálního poradenství.
TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

zíme podporu a pomoc v závažných
situacích, které blízcí nemocných řeší.
Cílem činnosti poradny je zprostředkovat důležité a potřebné kontakty
a informace, související s kvalitní péčí
v domácím prostředí, pomoci zvážit
nejvhodnější postup péče (terénní nebo
pobytové služby), poradit s úpravou domácího prostředí, pomoci při zprostředkování psychologické, psychiatrické,
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Terénní odlehčovací služby poskytujeme lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče v domácím prostředí je pro
nemocného člověka velkým darem,
pro pečujícího však často bývá velmi
náročná, pokud nemá možnost odpočinku a načerpání sil. Cílem služby je
proto nejen „odlehčení“ nemocným
lidem formou pomoci s úkony soběstačnosti a sebeobsluhy, ale i jejich
blízkým v jejich domácím prostředí
formou jednorázové či opakované pomoci v Táboře a jeho okolí do 25 km.
V roce 2015 jsme poskytli 1327 hodin

odlehčovacích služeb 14 klientům.
Nejčastější zájem je o pomoc s osobní
hygienou a dohled u nemocného. Terénní odlehčovací služby bychom rádi
více rozšířili v návaznosti na požadavky
klientů. Již od počátku jsme však limitováni nedostatkem finančních prostředků. Na tuto službu nedostáváme žádnou dotaci od MPSV a jsme tak závislí
na darech a dotaci od města Tábora,
které nám velmi pomáhá při realizaci
této sociální služby.
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
I v roce 2015 nabízel Domácí hospic
Jordán jako jednu ze svých služeb
rodinám pečujícím o svého blízkého
možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek. Pro nemocného i jeho pečující
představuje kompenzační pomůcka
nejen pomoc, ale i možnost udržení
kvality života bez proleženin, bolesti
a po určitou dobu i bez omezení pohybu a samostatnosti. Pro klienty přijaté
do hospicové péče máme pomůcky

Další aktivity DHJ
KURZY PRO PEČUJÍCÍ

k dispozici zdarma. Pro širokou veřejnost je možnost půjčit kompenzační
pomůcku za úhradu podle aktuálního
ceníku.
V roce 2015 se výrazně zvýšil počet
výpůjček. Jedním z důvodů byla propagace půjčovny a také nákup nových
pomůcek. Celkem byly v roce 2015
zapůjčeny kompenzační pomůcky
678 krát 152 osobám.
Největší zájem byl o elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace,
toaletní židle, mechanické vozíky, chodítka a stolky k lůžku.
K vypůjčení nabízíme také drobnější
pomůcky k usnadnění hygieny – sedačky do vany, vaničky na mytí hlavy,
nástavce na WC, podložní mísy. Rozšířili jsme i sortiment antidekubitních
pomůcek (polohovací válce, podkovy,
sedací kruhy) a plánujeme další nákup
pomůcek, abychom mohli uspokojit
všechny zájemce, kteří se na půjčovnu
během roku obracejí.

Také v tomto roce proběhly bezplatné
kurzy pro rodinné pečující. Jejich cílem
je poskytnutí podpory a praktických
informací pečujícím a vytvoření prostoru pro možnost sdílení zkušeností
a předávání informací. Pečující se měli
v rámci jednotlivých bloků možnost seznámit nejen se základními ošetřovatelskými dovednostmi, ale i se sociálněprávním minimem, péčí o sebe sama
a duchovními potřebami nemocných.
Kurzů se v průběhu roku zúčastnilo
15 pečujících.
SETKÁVÁNÍ PEČUJÍCÍCH – ČAJE
Setkání probíhají formou besed s odborníky na zvolené téma, během kterých je možné si s ostatními účastníky
společně popovídat o svých zkušenostech, pocitech a vyměnit si praktické

informace. Účast je zdarma. V rámci
setkání jsme se věnovali úskalím, která
jsou spojená s pečováním v domácím
prostředí, prevenci syndromu vyčerpání
u pečujícího, řešení konfliktů ve vztazích v souvislosti s pečováním, psychiatrické pomoci pro lidi s demencí, tréninku paměti, ale i oblasti sociálního
zabezpečení a důchodů. Čajů se v průběhu roku zúčastnilo 15 pečujících.
VZPOMÍNKOVÁ SETKÁNÍ
Doprovázení rodinných příslušníků je
podstatnou součástí domácí hospicové péče a probíhá v průběhu celého
roku. Během vzpomínkových setkání
si pozůstalí pacientů našeho hospice
mohou vzájemně popovídat a vyměnit
zkušenosti s tím, jak se vyrovnávají se
ztrátou svého blízkého. Ze zkušenosti
víme, že pro pozůstalé je nejvíce přínosné setkání se členy týmu, kteří byli
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přítomni umírání jejich nemocného
a doprovázeli je na této nelehké cestě.
Setkáním proto bývá přítomno několik
členů týmu – sociální pracovnice, vrchní
sestra, též hospicové lékařky, psychoterapeutka či pečovatelky.
Pro pozůstalé jsme ve spolupráci
s chráněnou dílnou Auritus vytvořili
„Knihu vzpomínek“, do které mohou
pozůstalí vlepovat fotografie svých blízkých a napsat vzpomínku či vzkaz.
V listopadu jsme ve spolupráci s farností Tábor a páterem Michalem Pulcem, který spolupracuje s hospicem
v duchovní péči, pořádali pro pozůstalé rodiny Zádušní mši, které se zúčastnilo 40 rodinných příslušníků našich
pacientů.
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DOBROVOLNÍCI
Bez dobrovolníků si už nedovedeme
domácí hospic představit, jsou nejen
pro nás velkou pomocí a mnoho akcí
by se bez nich neobešlo. Za jejich práci,
kterou poskytují hospici bez nároku na
odměnu ve svém volném čase, jim patří
náš velký dík.
36 dobrovolníků věnovalo v roce 2015
hospici celkem 3800 hodin svého času
a schopností. Děkujeme!

Příklady činnosti dobrovolníků Domácího hospice Jordán: Zajišťování
pořadatelské činnosti při akcích, třídění věcí, stěhování a prodej na Bleších trzích, úklidové práce, stěhování
DhJ do nových prostor, kompletování
letáků, výroba polic a závěsného systému v nové půjčovně kompenzačních
pomůcek, odvozy lůžek klientům, šití
obalů na kompenzační pomůcky, administrativní činnosti atd.

Aktivity domácího hospice Jordán v roce 2015
I v roce 2015 jsme se věnovali formou besed a přednášek setkávání s veřejnosti
15.12.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

Poslední Čaje v roce 2015 byly věnovány tématu: Praktické použití kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
a pomůcek pro sebeobsluhu. Setkání
připravila a vedla Mgr. Marcela Kryski.
12.12.2015
Bleší trh, Spolkový dům Střelnice Tábor

V sobotu 12.12.2015 se opět konal
v malém sále restaurace Střelnice v Táboře Bleší trh.
Při pohledu „z venku“ vypadá organizace „Blešáku“ možná jednoduše,
ale je to několik náročných týdnů před
a po. Díky všem, kdo se na konání Bleších trhů pro hospic podílí!
21.11.2015
Kurz pro pečující, DHJ Tábor

I v listopadu proběhl v prostorách
hospice pravidelný bezplatný Kurz
pro pečující. Účastníci získali základní
informace ze všech oblastí spojených
s pečováním (zdravotní, sociální, spirituální a péče o sebe sama).

9.11.2015
Kurz „Dříve vyslovená přání“, DHJ Tábor

Už od roku 2001 může každý občan České republiky sepsat své
Dříve vyslovené přání, ve kterém
může popsat, co si přeje, nebo co
si do budoucna nepřeje, když bude
například v dlouhodobém bezvědomí
(kómatu), bude trpět syndromem
demence v pokročilém stádiu, nebo
se ocitne v jakémkoliv jiném nepříznivém zdravotním stavu, kdy už nebude schopen o sobě rozhodovat.
Díky bezplatnému kurzu, který pořádala Cesta domů v našem hospici,
se zájemci dozvěděli více o tom, co
to vlastně Dříve vyslovená přání jsou.
Kurz vedli právnička Helena Krejčíková
z Právnické fakulty UK a lékařský etik
Jaromír Matějek z Ústavu lékařské etiky
na 3. lékařské fakultě UK, kteří srozumitelně poradili, o co se vlastně jedná,
jak své Dříve vyslovené přání sepsat
a na co se při jeho psaní zaměřit.

4.11.2015
Vzpomínkové setkání, DHJ Tábor

Listopadového Vzpomínkového setkání
se v našem hospici účastnilo patnáct
lidí, kteří pečovali o svého blízkého
doma a využili domácí hospicovou
péči. Během setkání se zúčastnění měli
možnost setkat s hospicovým týmem
i dalšími lidmi, kteří prožili se svými blízkými poslední čas a mohli se podělit
o svůj životní příběh v čase pečování,
o vzpomínky jak smutné, tak i úsměvné a veselé a o to, co jim nemoc jejich
blízkého vzala, ale i přinesla. Kdo měl
zájem, mohl také přinést fotografii svého blízkého do Knihy vzpomínek, která
je uložena v hospici a připsat vzkaz svému blízkému.
4.11.2015
Zádušní mše, Děkanský kostel Tábor

U příležitosti pátého výročí vzniku Domácího hospice Jordán jsme uspořádali
zádušní mši za pacienty, kteří byli v péči
našeho hospice od roku 2010.
Zádušní mše se konala ve středu
4. listopadu v kostele Proměnění Páně
na Žižkově náměstí v Táboře. Zúčastnění
měli také i možnost zapálit si svíčku za
svého blízkého. Zádušní mši celebroval
a citlivě provázel slovem P. Michal Pulec.
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31.10.2015
Benefiční koncert pro DHJ,
Děkanský kostel Tábor

Poslední říjnový den proběhl v Děkanském kostele na Žižkově náměstí nádherný koncert – Requiem W. A. Mozarta v podání sólistů, operního souboru
a orchestru Jihočeského divadla.
23.10.2015
Koncert k Světovému dni hospiců,
Divadlo Oskara Nedbala Tábor

V pátek 23. října se odehrál koncert
Mezi dvěma světy, hudbou baroka
a soudobou hudbou Jiřího Sychy. Bylo
to krásné a velmi silné setkání s duchovní hudbou současnosti a hudbou
baroka.
Koncert se uskutečnil díky podpoře
Programu švýcarsko-české spolupráce
Ministerstva zdravotnictví ČR.
22–23.10.2015
Kurz Inspirace pro vedení hospiců,
Centrum paliativní péče Praha

Šedesát vedoucích pracovníků z českých a slovenských hospiců, včetně
zástupců našeho hospice, se sjelo do
Prahy, aby na kurzu Inspirace pro vedení hospiců diskutovali o tom, jak vést
lépe své týmy. Inspirací pro účastníky
byly i zkušenosti ostřílených manažerů
– Matěje Lejsala z Domova Sue Ryder
a Dame Barbary Monroe, bývalé ředitelky prvního hospice na světě, která
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28.8.2015
dlouhá léta úzce spolupracovala se
samotnou zakladatelkou hospicového
hnutí, Cicely Saunders.
17.10.2015
Bleší trh, Spolkový dům Střelnice Tábor

V říjnovou sobotu se konal v Malém
sále restaurace Střelnice opět Bleší trh
na podporu hospice.
9.10.2015
Benefiční představení pro DhJ,
Spolkový dům Střelnice Tábor

Divadlo Víti Marčíka připravilo na
podporu našeho hospice benefiční
představení hry O holčičce, která se
ještě nenarodila. Představení pojedná
valo o touze dědečka po vnučce,
o oslu Abrahamovi, o koníku Apačovi
a o stromu života, co mluvil o světě vidi
telném a neviditelném a také o nebi.
Děkujeme Víťovi Marčíkovi za krásný
večer.
4.9.2015
Výstava JIN&JANG aneb Světlo
a temnota (ne)všedního života, Tábor

V Café Budík v Táboře byla 4. září vernisáží zahájena benefiční výstava fotografií „JIN&JANG aneb Světlo a temnota (ne)všedního života“ autora Michala
Kaczora.

Zahájení putovní výstavy
Židlička pro hospic, Tábor

Pavel Klíma opět vymyslel zajímavou
akci na podporu našeho hospice –
putovní výstavU Židlička pro hospic
(školková židlička v dílně různých výtvarníků). Výstava proběhla v galerii
U Radnice v Táboře od 26. 8. 2015 do
26. 9. 2015 a poté se přesunula do
dalších měst. Až výstava doputuje zpět
do Tábora v roce 2016, uskuteční se
dobročinná aukce na podporu našeho
hospice.
25.6.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

Poslední předprázdninové Čaje byly
věnovány velice aktuálnímu tématu
kyberšikany. Setkání připravil a vedl
Bc. M. Kaczor.
24. 6.2015
Odborná konference,
DH Cesta domů Praha

V Centru dohody na pražském Hradčanském náměstí proběhla konference pro odbornou veřejnost s názvem
Dříve vyslovená přání pacienta – jak je
správně plnit, kterou organizoval domácí hospic Cesta domů. Účastníkům,
mezi kterými byly naše lékařka MUDr.
Helena Staňková, sociální pracovnice
Eva Špallová a zdravotní sestra Věra
Tichá, se dostaly informace o právním

10.6.2015
institutu dříve vyslovených přání od
lékařské právničky Heleny Krejčíkové,
primářky Cesty domů Ireny Závadové,
ředitele Centra paliativní péče Martina Loučky a lékařského etika Jaromíra
Matějka.

Kurz pro dobrovolníky –
První pomoc, DHJ Tábor

V rámci vzdělávacího kurzu pro dobrovolníky proběhla v prostorách hospice přednáška k první pomoci, kterou připravila záchranářka ZZS Radka
Krygarová.

19.6.2015
Koncert pro hospic

29.5.2015
K programu oblíbené Noci kostelů přispěl i náš hospic, a to výstavou fotografií o DHJ.

12.6.2015

28.5.2015

Koncert proběhl v klášterním kostele Narození Panny Marie na náměstí Mikuláše
z Husi v Táboře. Děkujeme pěveckému
sboru Novita a manželům Sychovým za
dlouhodobou podporu DHJ!
12.6.2015
Podpůrná skupina, DHJ Tábor

I v červnu se konalo setkání Podpůrné
skupiny pro krátkodobě i dlouhodobě
pečující rodinné příslušníky. Podpůrná
skupina, vedená psychoterapeutkou
Yvonou Kunovou a připravovaná ve
spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání s dalšími
pečujícími, výměnu zkušeností a i načerpání nových sil.

Benefiční koncert pěveckého sboru
Effatha, Tábor

Pěvecký sbor Effatha a sbor Církve Bratrské v Táboře uspořádal krásný koncert v modlitebně sboru Církve bratrské
v Táboře.
20.5.2015

Farmářský klub zábavy připravil v zahradě táborské restaurace Střelnice
dobročinný koncert kapel Vrámci Možností, Tikot, Hodně Podně a Voni.

Koncert pěveckého sboru Novita,
Tábor

23.5.2015

Noc kostelů, Tábor

Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

Škola zad pro pečující. Tak znělo téma
květnových Čajů, které pro zájemce připravil Bc. Milan Prudký.
28.5.2015
Konference Podpora pečujících osob,
České Budějovice

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Teologická fakulta Jihočeské univerzity uspořádali konferenci
„Podpora pečujících osob“. Hlavním
tématem konference byla problematika
postavení pečujících osob ve společnosti, s jakými problémy se setkávají lidé se
zdravotním postižením a ti, kteří o ně
pečují. Za DHJ se konference zúčastnily
Eva Špallová, Věra Šimková a Zdenka
Vaňková.

Beseda o pečovatelských
a hospicových službách,
Planá nad Lužnicí

Římskokatolická farnost Planá nad Lužnicí připravila pro zájemce besedu „Co
srdce dává, neztrácí“.
20.5.2015
Certifikovaný kurz –
Paliativní péče, SZS a VOŠZ Zlín

Naše zdravotní sestra Alena Zděnková
se zúčastnila a závěrečnou zkouškou
zakončila CK – Paliativní péče. Tento
kurz byl zahájen týdenní teoretickou
výukou v lednu a únoru a poté následovala praktická část, která probíhala
v akreditovaných pracovištích, a to
v Komplexním onkologickém centru
KNTB a.s. Zlín a v Hospici Citadela ve
Valašském Meziříčí.
15.5.2015
Podpůrná skupina, DHJ Tábor

V květnu proběhlo další setkání Podpůrné skupiny pro krátkodobě i dlouhodobě pečující rodinné příslušníky,
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které jsme připravili ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaléna. Podpůrná
skupina, kterou vede psychoterapeutka
Yvona Kunová, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání
s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností
a i načerpání nových sil.
30.4.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

Během dubnových Čajů představila
naše vedoucí sociálních služeb Mgr.
Eva Špallová terénní odlehčovací služby,
které nabízí náš hospic.
28.4.2015
Regionální konference paliativní
a hospicové péče, Tábor

Letos poprvé jsme si vyzkoušeli organizaci tak velké akce jako byla Regionální konference paliativní a hospicové
péče. V táborské Střelnici se sešlo více
než 200 účastníků. Konference byla
pořádána díky podpoře MZČR – programu švýcarsko – české spolupráce,
projektu Domácí hospic Jordán – rozvoj
a spolupráce.
23.4.2015
Valná hromada Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Tábor

V prostorách spolkového domu Střelnice náš hospic zorganizoval Valnou hromadu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Kromě stávajících
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pracovních skupin se tentokrát sešli
také koordinátoři dobrovolníků. VH
kromě jiného volila nové vedení.
22.4.2015
Fórum mobilních hospiců, Tábor

Fóra, jehož hostitelem byl letos náš hospic, se účastnilo na 40 zástupců z mobilních hospiců z celé ČR. Setkání se zúčastnily i nově vznikající domácí hospice.
11.4.2015
Benefiční koncert hudebně –
literárního seskupení HAMAVE,
Soběslav

Město Soběslav, Hudebně literární seskupení HAMAVE a Římskokatolická farnost
Soběslav, to jsou organizátoři a aktéři benefičního koncertu s hostem, hudebníkem Michalem Novákem, který se konal
v kostele svatého Víta v Soběslavi.
10.4.2015
Podpůrná skupina, DHJ Tábor

Ve spolupráci s Nadačním fondem
Magdaléna jsme připravili podpůrnou
skupinu pro krátkodobě i dlouhodobě
pečující rodinné příslušníky. Podpůrná
skupina, kterou vede psychoterapeutka
Yvona Kunová, nabízí pomoc ve zvládání psychické zátěže, umožňuje setkání
s dalšími pečujícími, výměnu zkušeností
a i načerpání nových sil. První setkání se
uskutečnilo v pátek 10. dubna v sídle
Domácího hospice Jordán.

31.3.2015
Vzpomínkové setkání pozůstalých,
DHJ Tábor

Jednou z našich služeb je i pomoc pozůstalým vyrovnat se se ztrátou svého
blízkého. Březnového setkání se zúčastnilo třináct zájemců.
28.3.2015
Koncert vokálního souboru Noach,
Tábor

Vokální soubor Noach, doprovázený
dívčím klezmerovým duem připravil
krásný koncert hebrejských písní v kostele Narození Panny Marie.
26.3.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

Pro březnové Čaje připravila Bc. Šárka Váchová téma „Důchody – co Vás
zajímá?“
11.3.2015
Bilanční setkání Domácího hospice
Jordán, DHJ Tábor

V rámci bilančního setkání týmu DHJ
proběhla prezentace dosažených výsledků naši práce a byly vytýčeny cíle
nové.
10.3.2015
Přednáška o DHJ, Střední škola
obchodu, služeb a řemesel, Tábor

Vedoucí sociálních služeb DHJ Eva
Špallová a koordinátorka dobrovolníků

Zdenka Vaňková se setkaly se studenty
táborské Střední školy obchodu, služeb
a řemesel. Přednáška byla zaměřena
na činnost Domácího hospice Jordán
a možnosti dobrovolnictví v hospici.
9.3.2015
Školení, Praha

Vzhledem k neustálé potřebě zlepšení
počítačového a programového vybavení našeho hospice pro zjednodušení
a i zkvalitnění jeho provozu zúčastnily se Jana Špačková Chalupská a Eva
Špallová školení, na kterém se seznámily s možnostmi softwaru pro mobilní
hospice. Školení zorganizovala organizace Most k domovu.
7.3.2015
Kurz pro pečující, DHJ Tábor

25.2.2015
Kurz dobrovolníků, DHJ Tábor

Poslední únorovou středu proběhlo
úvodní setkání letošního kurzu pro
nové dobrovolníky našeho hospice.
Do kurzu se přihlásilo 5 dobrovolníků. Ředitelka Jana Špačková Chalupská a sociální pracovnice Eva Špallová
představily dobrovolníkům činnost
Domácího hospice a roli dobrovolníků
v hospici.
22.2.2015
Přednáška, Církev bratrská v Kladně

Stáž v hospici,Čerčany

Koordinátorka dobrovolníků Zdenka
Vaňková absolvovala stáž v lůžkovém hospici v Čerčanech, kde se zajímala hlavně o informace týkající se
dobrovolnictví
29.1.2015
Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

Lednové Čaje byly věnovány tématu:
Opatrovnictví dle nového občanského Zákoníku. Besedu vedla Bc. Tereza
Horská

19.2.2015

15.1.–16.1.2015

Naše vedoucí sociálních služeb Eva
Špallová a koordinátorka dobrovolníků
Zdenka Vaňková připravily přednášku
o dobrovolnictví pro studentky Střední
zdravotnické školy v Táboře.

26.2.2015

2.2.2015

Při únorovém setkání nám fyzioterapeut Bc. Milan Prudký poradil, jak rehabilitovat v domácím prostředí.

31.1.2015

Marie Sovadinová, zakladatelka DHJ,
seznámila posluchače jak s historií
vzniku Domácího hospice Jordán, tak
i s náplní činnosti domácího hospice.

Opět jsme připravili bezplatný Kurz
pro pečující, který pravidelně probíhá v prostorách Domácího hospice.
Účastníci získali základní informace ze
všech oblastí spojených s pečováním
(zdravotní, sociální, spirituální a péče
o sebe sama).

Setkání pečujících Čaje, DHJ Tábor

připravili pro nestátní neziskové organizace v prostorách našeho hospice.
Semináře se zúčastnilo 13 posluchačů.

Přednáška
Střední zdravotnická škola Tábor

Kurz Bazální stimulace, DHJ Tábor

Díky podpoře Projektu švýcarsko-české
spolupráce mohli zaměstnanci hospice
absolvovat certifikovaný nástavbový
kurz Bazální stimulace. Kurz vedla Bc.
Helena Dvořáková.

Seminář Paliativní péče v praxi, DHJ
Tábor

Seminář věnovaný paliativní péči
v praxi, roli rodiny, prožívání nevyléčitelné nemoci a blížící se ztráty jsme
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Děkujeme všem,
kteří podpořili náš Domácí hospic v roce 2015
FIRMY, NADACE, NADAČNÍ FONDY
Nadační fond Avast, Praha
Nadace člověk člověku, Praha
OFTALMOLOGIE TÁBOR, s.r.o. (MUDr. A. Prosová), Tábor
Nadace AGROFERT, Praha
SECAR BOHEMIA, a. s., Praha

Terra Mítica o.s., Praha

Fitness centrum Vendula, Tábor

Český rozhlas České Budějovice

BRISK Tábor a.s., Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o., Tábor
ELK s.r.o., Planá nad Lužnicí
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Střelnice – Spolkový dům, Tábor
E-worx, s.r.o., Praha
Kasmed s.r.o., Tábor

KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí

Greiner perfoam s.r.o., Praha

Nadace Komerční banky a.s. – Jistota

BENEFIČNÍ KONCERTY, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ...

Divadlo Víti Marčíka

Pěvecký sbor Effatha

Vokální soubor Noach
Pěvecký sbor Novita, Soběslav
Farmářský klub zábavy, z.s., Soběslav
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SPOLKY, CÍRKVE, SDRUŽENÍ
Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí
Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor
Římskokatolická farnost Nadějkov
Římskokatolická farnost Jistebnice
Sbor Církve bratrské v Táboře
Církev Bratrská Kladno

Skauti a skautky Planá nad Lužnicí

MĚSTA A ÚŘADY
Obec Radkov
Obec Rataje
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Bechyně

Město Sezimovo Ústí

Obec Hodětín

Sudoměřice u Bechyně

Město Chýnov

Město Tábor

Obec Košice

Obec Turovec

Obec Meziříčí

Obec Vilice

Obec Nasavrky (u Tábora)

Obec Vlksice

Obec Pohnánec

Obec Vodice

Obec Radimovice u Tábora

Obec Želeč

Domácí hospic Jordán – rozvoj a spolupráce
Číslo projektu:

CH.10/1/029

Doba realizace projektu:

1. listopadu 2013 – 31. prosince 2015

Celkové náklady projektu:

1 282 998 Kč (celková výše dotace byla 1 154 698,20 Kč)

Hlavní cíl projektu:

Vnitřní rozvoj Domácího hospice Jordán jako nestátní neziskové organizace
Vytvoření vhodných podmínek pro bližší spolupráci jednotlivých spřízněných
organizací.

Projekt nabízel řadu akcí určených pro odbornou i širokou veřejnost.
V rámci projektu byly realizovány především tyto aktivity:
1.

Uskutečnění regionální konference paliativní a hospicové péče s účasti švýcarského partnera v dubnu 2015

2.

Vzdělávací a osvětové akce:
 	kurzy pro dobrovolníky – ošetřovatelské minimum, sebezkušenosti s psychoterapeutem, kurz první pomoci,
stáže v lůžkovém hospici) včetně vybavení knihovny pro dobrovolníky
kurzy pro pečující – ošetřovatelské minimum, duchovní potřeby nemocných, péče o sebe sama, sociální
minimum, svépomocná setkání pečujících
 	kurzy pro zaměstnance hospice – Bazální stimulace, Vzdělávací kurz pro všeobecné sestry v oblasti hospicové
a paliativní péče ELNEC, Hospicová péče na škole, ošetřovatelská péče apod. včetně nákupu odborné literatury
 	odborné semináře na úrovni jihočeského kraje – semináře paliativní medicíny zaměstnanci DHJ v krajské
nemocnici v Českých Budějovicích
 	Den otevřených dveří – představení činnosti žadatele v sídle hospice
 	Světový den hospiců – akce s doprovodným programem, prezentací hospice a realizovaného projektu

3.

Podpora rozvoje partnerství místních neziskových organizací:
 	odborné semináře přidružených neziskových organizací
 	setkání valné hromady Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

4.

Podpora fundraisingových aktivit a interního řízení hospice

5.

Modernizace IT vybavení a softwaru hospice
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Děkujeme všem, kteří podpořili domácí hospicovou péči v našem regionu.
Díky Vaší pomoci můžeme pomáhat nemocným a jejich pečujícím rodinám.

Dárci – jednotlivci
Mgr. Alexandr Juraj
Bartoš Martin
Bártová Ivana
Pavla Bestová
p. Blábolil
Bučínská Jitka
Cimpa Luboš
Dobrá Hana
Mgr. Douchová Martina
MUDr. Dubec Juraj
Dvořákovi
Elster Josef
Elsterová Jana
Ing. Filipi Jan
Hradiláková Eva
Häusl – Vad Soňa
Hříbek Jan
Kaczor Michal
MUDr. Chrášťanský Petr
Jakšičová Ivana
+ anonymní dárci

Děkujeme Vám za podporu!
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Jindovi
MUDr. Kališová Estera
MUDr. Kárová Zdeňka
Kefurtovi
Klejmová Jaroslava
Knapp Petr
Kolář Petr
Kotouček Adolf
Kozlíček Zdeněk
pí. Kožíšková
Ing. Kratochvíl Bohumil
manželé Kratochvílovi
Ing. Krch Břetislav
Křížová Pavla
Kubinčiakovi
Lajtkep Tomáš
Lebedová Ivana
manželé Makočovi
p. Marik
Medek Michal

Mikolášik Jan
pí. Motlová
Nekovář Petr
Nohavová Alena
Nohavová Jiřina
Nováková Jana
manželé Novákovi
O‘Neil Gerry
Osadča Oksana
Penk František
Peřinová Eva
Pán Bohumír
Pacalajová Helena
Pokorný Pavel
Procházková Michaela
pí. Roubíčková
MUDr. Soběslavská Věra
p. Soběslavský
Ing. Sovadina Michael
Sovadinová Jaroslava

Sušek Jaroslav
MUDr. Sys Michal
Ing. Šilha Jiří
MUDr. Šmrhová Kovacs Tereza
Švec Josef
pí. Švecová
Turnovec Pavel
Ursinyová Zuzana
Vachtová Dana
MUDr. Veselá Anežka
Voborníková Eva
Bc. Vomlelová Aneta
Vopravilová-Dvořák
pí. Voráčková
Vrhelová Jindřiška
Prof. PhDr. Vymětal Jan
Ing. Wagner Jan
Christina Affentranger Weber
Dr. Monika T. Wicki
Zosimčuková Lenka
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Tým Domácího hospice Jordán v roce 2015
ředitelka: Jana Špačková Chalupská
vedoucí kanceláře: Věra Šimková
hlavní lékařka: MUDr. Helena Staňková
lékaři: MUDr. Oliver Šafránek, MUDr. Barbora Mikulášová, MUDr. Štěpánka Fojtů
psychiatr: MUDr. Marta Říhová
vrchní sestra: Barbora Nováková DiS.
zdravotní sestry: Alena Zdeňková, Bc. Renata Houserová (MD), Bc. Věra Tichá, Iva Janoušková (MD), Michaela Moláčková,
Bc. Eva Syrovátková
psychoterapeuti: Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová, MUDr. Marta Říhová
sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová
pečovatelky: Jana Holienková, Zdeňka Vaňková, Miluše Tótová, Martina Michalová
účetní: Jana Jelenová
aktualizace webu: Iva Pokorná
facebook: Mgr. Eva Měřínská
fundraising: Marie Sovadinová, Iva Pokorná
PR: Lucia Kopřivová Markovová
zakladatelky DhJ: Jana Špačková Chalupská, Marie Sovadinová
správní rada: Ing. Terezie Vondráčková Ph.D, Mgr. et Mgr. Yvonna Paikrová, Ing. Jiří Loskot, MUDr. Tereza Šmrhová Kovacz,
Ing. Jiří Vondráček, Marie Sovadinová
dozorčí rada: Eva Kozinská, Ing. Michael Sovadina MBA, Mgr. Martina Douchová

Domácí hospic Jordán o.p.s.
Bydlinského 2964, Tábor 390 02
IČ: 28120981
tel.: 722 012 898, 725 414 931, 732 585 525
e-mail: kontakt@hospicjordan.cz
b.ú.: 43-7050340267/0100
www.hospicjordan.cz
FB: https://www.facebook.com/domacihospicjordan/

