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Tisková zpráva ze dne 28. listopadu 2014  

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. byl v období 2. 7. 2012 – 30. 11. 2014 realizátorem projektu „Paliativní péče 
a péče o pacienty s demencí na středních školách“, jež byl podpořen prostřednictvím Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Projekt byl zaměřen na žáky středních zdravotnických škol a umožnil jim vhled do péče o nevyléčitelně nemocné, 
umírající pacienty a klienty s demencí, především Alzheimerovou chorobou. Žáci zdravotnických škol měli 
možnost absolvovat odborné stáže v Hospici sv. Jana N. Neumanna a v Domově Matky Vojtěchy a zúčastnit se 
exkurzí v obou zařízeních. Součástí projektu byly také přednáškové programy na téma péče o umírající a osoby 
s demencí a tvorba výukových materiálů zaměřených na péči o tyto osoby. Do projektu se zapojily tyto střední 
zdravotnické školy: SZŠ a VOŠZ České Budějovice, SZŠ Tábor, SZŠ Písek, SZŠ Jindřichův Hradec a SOŠZ a SOU Český 
Krumlov.  

„Projekt jednoznačně předčil naše očekávání, protože zájem žáků a středních škol byl opravdu vysoký. Projevilo se 
to zejména v oblasti odborných stáží, kterých jsme nakonec realizovali výrazně nad rámec projektu, resp. 
stanovených indikátorů. Věřím, že jsme v budoucích zdravotnících nechali hlubokou stopu a oni budou přesně 
vědět, co je hospic, jaké poskytuje služby a kdy je vhodné jej pacientům nabídnout“, řekl vedoucí projektů hospice 
Patrik Coufal. 

Realizace projektu umožnila: 

 48 odborný stáží (praxí) pro žáky středních škol v Hospici sv. Jana N. Neumanna (32 stáží) a Domově Matky 
Vojtěchy (16 stáží).  

 23 exkurzí v Hospici sv. Jana N. Neumanna a Domově Matky Vojtěchy 

 17 odborných přednášek realizovaných buď přímo na středních zdravotnických školách nebo ve 
vzdělávacím zařízení Hospice sv. Jana N. Neumanna 

 tvorbu virtuálních exkurzí Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy a výukových 
materiálů v oblasti péče o osoby s demencí  

 Více informací o projektu lze získat na www.hospicpt.cz 

Kontaktní osoby:  Ing. Patrik Coufal, ekonom@hospicpt.cz , tel. 733 755 821 

                            Bc. Pavel Ludačka, projekty@hospicpt.cz, tel. 388 311 726 

 

„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ 
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