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1

Co je hospic?

O zřizovateli
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Výroční zpráva 2009
Hospic je nestátní neziskové zdravotnické zařízení. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti
vedoucí k vyléčení. Stěžejní je léčba bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení
nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin.
Pacientovi garantujeme, že:
• nebude trpět nesnesitelnou bolestí
• v posledních chvílích nezůstane osamocen
• za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost

Zřizovatelem hospice je občanské sdružení
„Hospic sv. Jana N. Neumanna“
založené v roce 2000, tehdy pod názvem
Sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.
V období mezi valnými hromadami je výbor nejvyšším orgánem sdružení.
V roce 2009 se k jednání sešel celkem jedenáctkrát k projednání
nejdůležitějších věcí v chodu hospice.

Podmínky pro přijetí:
• nemoc ohrožuje pacienta na životě
• „vítězná“ medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení
• není možná či nepostačuje domácí péče
Návštěvy jsou možné 24 hodin denně 365 dní v roce. Kapacita hospice
je 30 lůžek. 22 pokojů jednolůžkových, 4 dvoulůžkové. Na každém pokoji je
přistýlka pro blízkou osobu pacienta.
Naším cílem je vysoká kvalitu života pacientů až do jejich přirozeného
konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, sociální
a spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán.
Kromě hospicové péče nabízí hospic odlehčovací služby v režimu Zákona
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Ty jsou poskytované osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném
sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný
odpočinek.

Orgány sdružení
výbor:
předseda: PhDr. Robert Huneš
místopředseda: MUDr. Petr Koptík
člen: Ing. Václav Kozler
revizní komise:
předseda: Mgr. Josef Ludačka
členové: Ing. Jana Holá
S.M. Sebastiana Veselská SCB
Tomáš Turek
Josef Hora

V celostátní soutěži SESTRA ROKU ČR za rok 2009 se stala vítězkou ankety a titul „SESTRA
MÉHO SRDCE“ získala staniční sestra našeho hospice S. M. Anežka Anna Polehlová,
SCB. Cenu obdržela a převzala z rukou významných osobností politického a odborného
zdravotnického života při slavnostním galavečeru 25. 2. 2010 v Paláci Žofín na Slovanském
ostrově v Praze.

Strakonický dudák hraje našim pacientům
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Slovo ředitele...
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009
Vážení a milí, přátelé, příznivci,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva, v níž vydáváme počet z našeho konání
za rok 2009. Událo se v něm nejen mnoho
nového. V pátém roce provozu a péče
o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající
jsme již prožili též cosi rutiny i opakujících
se všedností. To nejvýznamnější lze vyčíst
z grafů, diagramů, tabulek a fotografií na
dalších stránkách. Proto těmto řádkům náleží jen shrnutí a malé ohlédnutí.
Jak zvláštní a nevšední je tématika
a svět hospice, stejně zvláštně pro neznalého může vyhlížet následující konstatování - úspěšnost hospicové péče se měří
počtem zemřelých. Čím více jich bylo, tím
byla péče „úspěšnější“. Nikoli v morbidním
slova smyslu. Ale v tom, že jsme mohli doprovodit na věčnost téměř dvě stovky těžce nemocných a umírajících, kterým již vítězná medicína neměla co
nabídnout. Jimž jsme podali naši pomocnou ruku paliativní péče a doprovodili
na Druhý břeh snažíce se naplnit sliby, které každému příchozímu dáváme.
Totiž, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane
zachována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstane osamocen. Hřejivým pocitem nás naplňuje i skutečnost, že je postaráno nejen o fyzický a hmotný komfort pacienta, ale rovněž o jeho psychosociální pohodlí
či zaléčení duchovní bolesti (prázdnoty) skrze skvělou službu pastoračních
asistentek - sester boromejek. Jsme rádi, že můžeme být oporou i blízkým
a příbuzným pacientům. Řada z nich doprovází svého loučícího se nemocného na přistýlce až do konce jeho pozemských dní. Více než polovina našich
pacientů má v posledních chvílích při sobě někoho blízkého z rodiny - naše
zkušené sestry a lékaři zavčas telefonují příbuzným, kteří s vděkem zprávu
přijímají a přijíždějí. U menší části pacientů, u nichž z nějakých důvodů rodina
v posledních chvílích nemůže dlít, ji zastupujeme my - sestřičky, ošetřovatelky, lékaři. Sám není vskutku nikdo.
Ke zkvalitnění tohoto druhu péče jsme zřídili koncem roku novou službu
- odborné sociální poradenství pro doprovázející, truchlící a pozůstalé v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.
Rovněž jsme dokončili výstavbu zcela nového Vzdělávacího centra a zahájili jeho provoz (více o něm píše jeho vedoucí dále). Loni jsem si posteskl,
že jsme dvakrát marně žádali do evropských strukturálních fondů o finanční
příspěvky na výstavbu Domova Matky Vojtěchy - domova pro osoby s různými
druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou. S velkou radostí se dělím
o to, že platí úsloví „do třetice všeho dobrého“. V listopadu bylo rozhodnuto
o přiznání dotace. V čase psaní těchto řádek již probíhají stavební práce na
díle, jež bude mít kapacitu 26 lůžek pro tolik potřebné nemocné demencemi,
pro něž se v ČR lůžek chronicky nedostává a jimž je málokdo ochoten a schopen pomoci... Výstavba by měla být dokončena a provoz zahájen v polovině
roku 2011. Budeme rádi za jakoukoli pomoc, neboť z ceny díla ve výši 40 mil.
korun činí dotace z EU pouze necelých 35 mil. Kč.
Provozní hospodaření hospice samotného se i v čase ekonomické krize
podařilo udržet jako vyrovnané. A to přesto, že platby zdravotních pojišťoven
nepokrývají ani polovinu nutných prostředků pro náročnou hospicovou paliativní péči. Na tomto místě tedy děkuji všem lidem dobré vůle (seznam dárců
je uveden na konci zprávy), kteří nám finančně pomohli a pomáhají. Bez nich
bychom vysokou kvalitu péče nemohli udržet.

Štědrost dobrodinců je dána jistě i tím, jakou mají s hospicem zkušenost.
Proto děkuji především všem našim zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří svou
erudicí, vstřícností a laskavostí činí z hospice ostrůvek pozitivní deviace. Velké
díky.
Robert Huneš

Vzdělávací centrum - průběh výstavby
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Slovo primáře

Slovo vrchní sestry
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Před několika lety jsem byl ve Vodňanech poprvé na přednášce MUDr. Svatošové „Hospic aneb umění doprovázet“. Tam
jsem také poprvé slyšel, že v Prachaticích
se buduje první hospic v Jihočeském kraji.
Pamatuji si, jak jsem si říkal, zda je místo
vybráno dobře, není-li špatně dostupné.
Na jaře roku 2005 jsem pak dostal nabídku k práci v zatím ještě nedokončeném
Hospici SJNN v Prachaticích. Při první
cestě do Prachatic jsem zjistil (a poté ještě
mnohokrát), že silnice k Prachaticím jsou
užší, klikaté, kamiony se nedají předjíždět,
a později - za sněhů - bylo jasné, že jsou
místa přístupnější.
Během necelých pěti let, kdy jsem
v Hospici SJNN spolupracoval, jsem výše
uvedenou připomínku slyšel často - od nemocných, kterým jsem péči v hospici nabízel, od jejich příbuzných (to nejčastěji), i od svých kolegů - lékařů.
Ale já jsem již velmi brzy po otevření hospice věděl, že to je to poslední,
o co jde. Neboť jsem stále více zjišťoval, že Hospic SJNN je místo, kde se
skutečně zajišťuje těžce nemocným slušná kvalita života až do konce, kde
se plní sliby, že pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že za všech
okolností bude respektována jeho lidská důstojnost, že v posledních chvílích
života nezůstane osamocen, že je to místo, kde se dostává opory a podpory
také příbuzným a přátelům nemocných a pozůstalým. Zde jsem se setkal
s pacientem s rozsáhle rozšířeným nádorovým onemocněním, který od negativisticky agresivního odmítání všeho změnil své smýšlení až k opravdovému
smíření se svou nemocí i životem. Zde jsem si uvědomil, co znamená opravdový partnerský vztah, nedirektivní přístup k nemocným a týmová spolupráce
zahrnující i nemocného a jeho rodinu, co znamená zapojení dobrovolníků do
ošetřovatelského týmu.
Zde jsem si uvědomoval, že i v posledních týdnech a dnech života lze ještě mnoho udělat, pokud jsou nablízku lidé, kteří chtějí udělat a mají znalosti,
schopnosti a sílu udělat. A těch je naštěstí v Hospici SJNN mnoho.
Nevyhledal jsem si přesně, kolik prošlo Hospicem SJNN pacientů od jeho
otevření 1. listopadu 2005 (byť bych si to mohl asi snadno zjistit), ale rozhodně vím, že jich mělo být více, protože o to méně jich mohlo trpět, o to více
prožívat radost ze smíření.
Před závěrem ještě malou, ale z mého hlediska důležitou zmínku: Hodně
se mluví i píše o syndromu vyhoření u pracovníků ve zdravotnictví, včetně
pracovníků hospiců. Za těch 51 měsíců, kdy jsem v hospici SJNN pracoval,
jsem tam žádný takový případ nezaznamenal. Naopak, pro mě osobně byla
každá návštěva v hospici prevencí tohoto syndromu, a mohu návštěvu Hospice SJNN jako prevenci syndromu vyhoření doporučit.
Když vidím sám sebe tehdy ve Vodňanech, byl jsem takový „nevěřící Tomáš“. Ale protože jsem poznal, uvěřil jsem, a za to děkuji. Velmi bych si přál,
aby se nacházelo stále více těch, kteří neviděli, a přece uvěří.
Pavel Sádlo

Pokud člověk onemocní chorobou, kterou
již nelze léčit, je pro něj důležité být s jeho
nejbližšími, kteří ho mají rádi. Ideální je, pokud
rodina může o svého blízkého pečovat doma.
Často ale v domácích podmínkách již v určité
chvíli není možné péči zvládat a pro takové
chvíle je zde hospic, který může nabídnout
každodenní lékařskou a ošetřovatelskou péči
a přitom se snaží zachovat rodinné prostředí.
Rodiny, které se na nás obracejí, prožívají
jedno z nejtěžších období jejich života. Svěřují
nám svého milovaného člověka, který je sužován těžkou chorobou a vyčerpán rozmanitými
léčebnými zákroky. Přicházejí s obavami, co je
bude čekat. Často bývají pozitivně překvapeni
vybavením jednolůžkových pokojů zajišťujících soukromí a především vlídnou atmosférou a osobním přístupem, s nímž se setkávají. Oceňují neomezenou návštěvní
dobu a možnost ubytování na pokoji s nemocným. Snažíme se být jim nablízku,
vyslechnout jejich trápení a rozpoznat, čím bychom mohli pomoci jak pacientovi,
tak jeho rodině. Některé informace zjistí sociální pracovnice, některé lékař, jiné
sestry a ošetřovatelky na oddělení, další pastorační asistentky. Společně si pak
skládáme z těchto drobných střípků jakousi mozaiku a hledáme možnosti, jak
nemocnému pomoci.
Není to vůbec snadná cesta, neboť nemoc již nemůžeme zastavit. Denně
však můžeme číst z tváří pacientů a vnímat z jejich slov, že navzdory postupující
nemoci jim naše péče přináší úlevu. Některým nemocným je dopřáno být u nás
měsíce, některým týdny, některým bohužel pouze dny. Služba v hospici nás učí
radovat se z každého dne, který u nás může nemocný člověk prožít.
Naším cílem je doprovázet a podpírat nemocného v závěrečném úseku jeho
životní cesty tak, aby byl zbaven bolesti, obklopen rodinou a nezůstal sám v nejtěžší poslední chvíli. Jako je každý člověk neopakovatelný a jedinečný, jsou neopakovatelné i chvíle, které můžeme společně u lůžek našich nemocných prožívat. Patří sem okamžiky ticha, slz, loučení, ale i pokoje, smíření, naděje a pocitu,
že jsme udělali vše, co jsme mohli.
Slova našich nemocných a jejich blízkých nás ujišťují v tom, že práce, kterou
jsme si vybrali, má velký smysl.
Eva Ludačková

Jarní sluníčko láká ven...
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Slovo sociální pracovnice

Slovo pastoračního asistenta
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Služba v hospici mi dává zažívat mnoho
pro mne neobyčejných příběhů, které píše
sám život. Často jsem pak ještě zpětně nucena ohlédnout se a zamyslet. Ráda bych
se o takovéto jedno zastavení s milým čtenářem podělila.
Je pátek krátce po poledni, myšlenkami jsem již napůl u své rodiny, chce
se mi začít přemýšlet, jak s nastávajícím
víkendem naložit. Myšlenky stále utíkají
již mimo práci. „Ještě nemohu“, říkám si.
Ještě jsem nehovořila s tou novou paní,
která byla dnes do hospice přijata. Zběžně
pročítám dostupnou dokumentaci: 85 roků,
vdova, přeložena z domova pro seniory pro
progresi onkologického onemocnění, dvě
děti žijící daleko. Přemáhám se, nechávám
za sebou myšlenky na víkend a jdu se s novou paní přivítat. Klepu na dveře
jejího nového domova a pomalu vcházím. Z lůžka mne zdraví na první pohled
velmi milá paní. Představuji se, a když vidím, že i po dlouhé cestě má chuť
o sobě povídat, nechávám formality a administrativu spojenou s přijetím stranou a usedám k jejímu lůžku. Kromě jiného se dozvídám, že má velmi ráda
přírodu, neváhám a nabízím vyjížďku na hospicovou terasu. Nabídka přijata,
vyjíždíme. Paní je rozzářená, jarní idylu si ještě zpříjemňujeme lízáním Eskyma. Vyprávíme si, nebo spíše paní vypráví, já naslouchám. Asi po hodině se
vracíme na pokoj. Loučím se a slibuji, že po víkendu budeme s vyjížďkami
pokračovat...
Je pondělí ráno, přicházím ke své kanceláři, na chodbě potkávám staniční
sestru. „Co je po víkendu nového?“, ptám se. „Ta nová paní, co byla v pátek
přijata, už není mezi námi“. Zprvu mi nejde porozumět obsahu sdělení. „Vždyť
v pátek vypadala tak báječně“, odpovídám... Co konkrétně pro mne tento příběh znamená? Krásně to vyjádřil mystický básník a mnich ze St. Gallen, Mistr
Eckhart: „Nejdůležitější člověk je ten, kterého právě potkáváš, nejdůležitější
hodina je právě přítomná a nejdůležitější čin je skutek lásky, který můžeš udělat právě teď. Zítra by už mohlo být pozdě.“.
I.Turková

Štědrý den

Výroční zpráva 2009
Skutečná služba doprovázení
se začíná konat,
jestliže uvádíme druhého do kontaktu
s něčím větším než jsme sami –
se středem bytí – s realitou neviděného.
(Henri Nouwen)
Nedávno jsem poslouchala přednášku
o doprovázení nemocného. Doprovázení je
součást všech psychoterapií. Přednášející
řekl, že se bojí člověka - experta, který řekne,
že ví jak na to, ví si rady a umí radit jiným, protože expert může selhat. V minulém století se
naštěstí posunula hodnota oproti expertnímu
přístupu k člověku na humanitní přístup, na
význam setkání dvou lidí - jsem s tebou, jsem
člověk jako ty, naslouchám ti... Tento přístup
může pak mít akcent i křesťanského přístupu. Přednášející zdůraznil, že jde
o charismatický dar a talent. O umění, které je člověku dáno a musí ho rozvíjet.
Jde především o zkušenost, protože náklonnosti k trpícímu člověku se nedá naučit. Proto se prý nedá žádná psychoterapie dělat do čtyřicítky. Mladému člověku
chybí zkušenost a především zkušenost vlastních selhání, často není schopen
správného sebepoznání, a když nevidí sebe, není schopen vidět do druhého
člověka.
Celá tato přednáška mě velmi zaujala a několikrát jsem si ji pustila. Potěšilo
mě, že mi není čtyřicet a nejsem expert, který ví. Potěšilo mě, že doprovázení je
darem, který mi Bůh dal v mém řeholním povolání a já ho mohu rozvíjet. Ve svém
věku mohu mluvit i o zkušenostech vlastního života, především o svých vlastních
selháních. I já často stojím bezbranně u dveří pokoje, není to strach, ale bázeň
z toho, co mohu tomu novému člověku dát. Bude se chtít sdílet, bude se mnou
mluvit, nebude spíš plný úzkosti, vždyť svou uniformou jaksi svědčím nejen
o pozemském životě. Vstupuji k bezbrannému a zraněnému člověku, s ochotou
zapomenout na sebe, s ochotou sdílet s ním jeho život, jeho svět s vědomím, že
nejsem zbožná a perfektní doprovázečka, ale jsem ochotná naladit se na strunu toho druhého a bavit se o čemkoliv. Velmi často nastane situace jako vyšitá
z psychoterapie - je ve mně dost empatie soucítit s doprovázeným člověkem,
nepředstírám a na nic si nehraji, jenom jsem s ním, když je možnost, ráda do
posledního jeho dechu. Vnímám, že doprovázení je o tom, jak daleko mě pacient
pustí, nesnažím se překročit určitou bariéru, za kterou mě pacient nechce pustit.
Jedinou snahou je, pomoci mu přestavět žebříček hodnot, aby mohl objevit zlomek transcendentna. Naštěstí nezáleží jen na mně, protože Bůh specificky miluje
každého člověka ve všech rovinách jeho lidské bytosti a záleží mu na něm víc
než mě. V tom je má naděje.
Vnímám i to, že doprovázení pacienta je také kolektivní záležitost. Za rok
mé práce v pastorační asistenci jsem vděčná, že jsem se sblížila se zdravotním
personálem a myslím, že sestry pochopily smysl mé práce. Jen se mi zdá, že
máme velmi málo prostoru se více osobně poznat, protože můj pracovní úvazek
je krátký a já se snažím věnovat svůj čas pacientům a jejich příbuzným. Kdykoliv
vstupuji do prostoru hospice, cítím se být šťastná, už ne jen proto, že jsem byla
u zrodu díla, ale především proto, že se mohu setkávat s pacienty a pracovat na
svém novém srdci a na své osobní lidské a křesťanské zralosti.
Znovu, jako v loňském příspěvku, zdůrazňuji, že si velmi vážím společné přímluvné modlitby v hospicové kapli, kde prosíme za sebe navzájem, za laskavé
jednání s lidmi i za potřebný humor, bez kterého život nemá ten pravý šmrnc.
Jsem vděčná, že Bůh naplňuje požehnáním naše společné snahy. Věřím, že se
bude hospici dařit i v dalším období po všech stránkách.
S.M. Sebastiana

8

9

Slovo vedoucí Vzdělávacího centra
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009
Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana
N. Neumanna si klade za cíl šířit ideál
hospicové myšlenky ve společnosti. Vzděláváním odborné zdravotnické, ale i laické
veřejnosti se snažíme o změnu postojů
a přístupu k těžce nemocným, umírajícím
pacientům a jejich rodinám a k péči o ně.
V průběhu roku jsme nabídli přednášky,
semináře a workshopy zaměřené na širokou sociální a zdravotnickou problematiku.
Tyto vzdělávací akce bývají zpravidla zařazeny do systému dalšího vzdělávání pro
lékaře a nelékařské zdravotnické obory.
Podobně jako každý rok, proběhla odborná konference určená především lékařům
a odborné zdravotnické veřejnosti, která se
do hloubky věnuje jednotlivým fenoménům
specializované hospicové paliativní péče.
V roce 2009 se uskutečnily tyto aktivity:
• Odborná konference pro lékaře a odbornou zdravotnickou veřejnost: IV.
Den hospicové paliativní péče s názvem „Kdy může být medicína v péči
o terminálně nemocného vítězná?“, které se zúčastnilo celkem 144 osob.
• Čtyři přednášky pro celkem 107 studentů středních a vysokých škol
věnované hospicové paliativní péči a jejímu významu pro umírající
pacienty.
• Šest kurzů pro odbornou zdravotnickou veřejnost a odbornou veřejnost
ze sociální sféry (Eutanázie vs. paliativní péče, Hospicová paliativní
péče, Specifika paliativní péče o nemocného v domácím prostředí, Přínos
činnostní terapie v péči o terminálně nemocné, Specializovaná paliativní
péče „Hospic - místo radosti“, Mapování a zvládání náročných situací)
jichž se zúčastnilo celkem 103 osob.
• Ve velmi vřelé a přátelské atmosféře se uskutečnilo pět dvoudenních
kurzů péče o nemocné v kruhu rodinném, jejichž cílem je usnadnit péči
těm obětavým příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého
blízkého doma, tedy v jeho nejpřirozenějším prostředí, ale obávají se,
zda jim jejich síly budou stačit, zda vůbec péči zvládnou... Tyto kurzy
absolvovalo celkem 52 rodinných příslušníků a těch, kteří v domácím
prostředí s péčí o těžce nemocné jejich blízkým pomáhají. Kurzy se
podařilo zrealizovat i díky finanční podpoře Nadace Člověk člověku.
• Pro širokou veřejnost byly zorganizovány dvě cestopisné přednášky.

Vyšší odborné školy: • SZŠ a VOZŠ České Budějovice,
• VOZŠ Bílá Vločka České Budějovice,
• VOŠS a SPgŠ Prachatice.
Střední školy: • SZŠ Písek,
• SZŠ a SOU Český Krumlov,
• Střední škola a Jazyková škola Volyně.
Velmi důležitou formou prezentace smyslu a důležitosti poskytování specializované hospicové paliativní péče je možnost exkurze v Hospici sv. Jana N. Neumanna. V roce 2009 tuto nabídku využilo 16 skupin o celkovém počtu 208 osob.
Exkurze jsou nabízeny jak odborné zdravotnické veřejnosti tak všem, kteří se
o tento typ péče o těžce nemocné, umírající a jejich rodiny zajímají.
Rok 2009 byl pro Vzdělávací centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna velmi
významný a v jistém slova smyslu přelomový. Po 16 měsících, kdy zahájilo svoji
samostatnou činnost, disponuje novými prostory. V parkovém areálu hospice
byla zrekonstruována jedna z historických bašt středověkého opevnění města
Prachatice a k ní přistavěn přednáškový sál s kapacitou 35 až 40 míst. Tento
projekt, jehož náklady dosáhly zhruba čtyř miliónů korun, byl hrazen částečně
ze státního rozpočtu, rozpočtu města Prachatice, z nadačních fondů a z darů
soukromých osob. Přednáškový sál je vybaven moderní audiovizuální technikou
a kompletním zázemím pro pořádání přednášek, seminářů, workshopů, školení,
pracovních setkání, konferencí či firemních akcí. Slouží nejen našim potřebám,
ale propůjčujeme jej také jiným subjektům a organizacím pro uskutečňování jejich vlastních aktivit.
Jsem velmi vděčná, že se v roce 2009 podařilo uskutečnit výše zmiňované
aktivity, které mi dávají radost a smysluplnost další práce na tomto stále ještě
velmi kamenitém poli. V roce 2010 budeme pokračovat ve všech stávajících
aktivitách. Naším novým velkým cílem pak je akreditace Vzdělávacího centra při
Hospici sv. Jana N. Neumanna a vzdělávacích programů, které budou určeny
sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách.
Lucie Protivínská

Významnou součástí Vzdělávacího centra je práce se stážisty a studenty
středních, vyšších a vysokých škol se zdravotně - sociálním zaměřením. V roce 2009 absolvovalo odbornou praxi v Hospici sv. Jana N. Neumanna celkem
20 studentů, odbornou stáž 53 osob (zejména zaměstnanců charit a organizací poskytujících sociální služby).
Hospic spolupracuje především s těmito vzdělávacími institucemi:
Vysoké školy: • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální a Teologická fakulta (hospic je
jejím klinickým pracovištěm),
• Katolícka univerzita v Ružomberoku - Fakulta
zdravotníctva (hospic je smluvním pracovištěm),
• Evropské vzdělávací centrum Praha - Vysoká škola
zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě
(hospic je smluvním pracovištěm).
• Teologická fakulta Jihočeské univerzity.
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Slovo vedoucího provozu

Slovo koordinátora dobrovolníků
Výroční zpráva 2009

Základem hospice je z mého pohledu
kolektiv. Ten musí fungovat - od vedení,
přes technické zázemí, až po lékařskou
a ošetřovatelskou péči sestřiček. Právě na
péči sester, které jsou nejblíže našim pacientům, spočívá tíha největší. Jsem proto
šťasten, že jejich úsilí bylo v loňském roce
oceněno na celostátní soutěži Sestra roku,
kde titul Sestra mého srdce získala naše
staniční sestra Anežka. Vyhrála tak trochu
i za ostatní sestry a lékařský personál.
Také na ostatních polích byl loňský rok
úspěšný. Kromě Domova Matky Vojtěchy
se opět uskutečnilo mnoho akcí, které
propojily areál hospice s jeho okolím - je
třeba zmínit například Teátr Víti Marčíka
nebo kytarový recitál Štěpána Raka. I další
podobné akce nejsou oceněny pouze zaměstnanci a pacienty hospice, ale
těší se také širokému zájmu veřejnosti. Hospic tak je kromě své zdravotnické
péče i místem k zábavě, odpočinku a zastavení.
Podařilo se ale také mnoho dalších věcí, které ulehčí život našim pacientům. Jsou to takové malé zázraky, které jsou ale pro každého jednotlivého
člověka velmi důležité. Takovým zázrakem je nové zařízení na odezírání z očí
u zcela ležící a nemluvící pacientky, které jí umožňuje dorozumět se s okolím,
nebo televizory s LCD obrazovkou, které se podařilo získat v nedávné době
a které pacienti oceňují...
Karel Pawlitschko

Výroční zpráva 2009
Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníkem
se může stát v podstatě kdokoliv, protože
každý z nás umí něco, co může nabídnout
druhým. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim
může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.
Je dobré nastínit několik otázek, na které by si
měl odpovědět ten, kdo se chce stát dobrovolníkem. Proč se chci stát dobrovolníkem a co
od této činnosti očekávám? Kolik času mohu
dobrovolné činnosti věnovat? Mám nějaké
speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci
mohl, mohla využít? Jaká oblast dobrovolnické
činnosti mě zajímá (např. práce s nevyléčitelně nemocnými pacienty, manuální
práce, administrativa, atd.)? Odpovědi na tyto otázky by mohly ulehčit rozhodování, jak a komu chci jako dobrovolník pomáhat.
V podmínkách našeho hospice se v praxi přijetí dobrovolníka zakládá na kritériích, kterými jsou osobní pohovor a vyhodnocené odpovědi z dotazníku. Spolupráce mezi hospicem a dobrovolníkem je podložena smlouvou o dobrovolnické
činnosti, ve které se dobrovolník zavazuje zejména k mlčenlivosti o osobních
údajích pacientů a skutečnostech souvisejících s jejich pobytem. Kromě pomoci
například v oblasti zlepšování prostředí hospice jakou je třeba práce na zdejší
zahradě, přichází většina dobrovolníků s nabídkou a přáním být společníkem
nemocných.
O dobrovolnickou činnost se zajímají především studenti prachatických středních škol. Na velmi dobré úrovni spolupracujeme již čtvrtým rokem se střední pedagogickou školou v Prachaticích. Uplynulé roky ukázaly nemalé úsilí, obětavou
trpělivou práci a velkou pomoc skvělé Heleny Hanušové - vychovatelky Domova
mládeže prachatické střední pedagogické školy. Za zmíněnou dobu přivedla
osobně za pacienty hospice desítky studentů. Pokaždé, kdy se jednou týdně
s nimi setkávám, poznávám, že i v dnešní době existují mladí lidé, kterým není
osud nevyléčitelně nemocného člověka zcela lhostejný.
Při svých návštěvách se snaží dle svých schopností a možností co nejvíce
zpříjemnit našim pacientům pobyt v hospici. Hudebními či pěveckými vystoupeními, na procvičení jemné motoriky rukou mají připravenou zásobu různých
vystřihovánek, slepovaček apod. V očích pacientů je vidět odraz radosti, spokojenosti a především vděčnosti za zájem o ně samotné. Tento vděk je odměnou
studentům za čas a síly, jež nemocným věnují.
Naši dobrovolníci se stali neodmyslitelnou součástí hospice. Patří jim veliký
dík za jejich činnost a hluboký obdiv lidskosti jejich konání.
Martina Boháčová

Zařízení na odezírání z očí umožňuje nemluvící pacientce dorozumět se s okolím
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Slova pozůstalých

Akce o hospici, v hospici, s hospicem
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009
... Ještě jednou bych Vám rád poděkoval za péči, kterou jste věnovali mojí
manželce HŠ. V dnešní době, kdy jeden místo aby pomáhal druhému, raději
škodí, je prostředí v jakém dožila své dny oázou lidskosti. ...
(z dopisu manžela pacientky)
... chtěl bych vám tímto poděkovat za neuvěřitelnou péči se kterou jsem se
setkal ve vašem zařízení, kterou jste dali mému otci panu FŠ. Připadal jsem
si, že zaměstnanci jsou snad andělé. Nikdy jsem se nesetkal s takovou péčí,
kde je zachovaná lidská důstojnost a v posledních chvílích života člověka je
podaná péče a hlavně lidskost, kterou vaši zaměstnanci těmto lidem dávají.
Dříve jsem netušil co to vůbec hospic je, ale po této zkušenosti budu všude
vás vynášet do nebes. Ještě jedou moc a moc díky vám a vašim andělům. ...
(z dopisu syna pacienta)
... Rád bych se hned rozjel do prachatického hospice a pomáhal tam ...
Peníze nemám, abych jim je poslal, zkusím snad aspoň se jim nabídnout na
nějakou výpomoc, i když nejsem školený zdravotník ... A možná tam na mne
čeká nějaký příběh, který zapíšu a někomu pomůže. Pokud by můj syn tam
chtěl jet se mnou, vezmu ho také, ať se učí laskavosti k trpícím. Bývá jí na
světě někdy tak málo. A andělé (i ti hospicoví) nám ji nepřestávají ukazovat.
(z dopisu přítele)
Ráda bych vám touto cestou poděkovala. Moje maminka převezena
k vám do hospice. Po tom všem co si prožila v nemocničním prostředí, kdy se
stala člověkem nepotřebným a obtěžujícím, vzhledem ke své diagnoze, která
představovala už jen čekání na odchod z tohoto světa, se dostala do prostředí
plného vstřícnosti a klidu ... Neměla jsem ponětí, že se setkám s lidmi, kteří se
budou chovat k mé mamince tak mile až do úplného konce. A tak vám chci se
vší upřímností poděkovat za úžasný přístup personálu Vašeho hospice v posledních chvílích života mé maminky. Je mi líto, že si Vaší laskavosti nemohla
vychutnat alespoň pár dnů. Moc Vám děkuji i za to, že jste mi umožnili být
s maminkou až do posledního vydechnutí a svým chováním mě podrželi při
jejím odchodu. To, že jsem s ní mohla být, pro mě moc znamenalo a znamená ... za to vše Vám moc a moc děkuji a nikdy na to nezapomenu. I já budu
možná ve stáří potřebovat pomoci a už teď vím, že hospic v Prachaticích by
bylo to nejideálnější místo ... Ti lidé, kteří u vás pracují jsou opravdu výjimeční
a setkání s nimi je pohlazení po tváři...
(z dopisu dcery pacientky)

• 16.01. Ples pro hospic - Národní dům v Prachaticích.
• 07.02. Nemocnice Liberec - konference - přednáška „Je eutanázie
alternativou k paliativní péči?“ (PhDr. Huneš).
• 18.02. IPVZ Praha - přednáška pro lékaře „Postavení hospiců v systému
soc. a zdravotní péče v ČR“ (PhDr. Huneš).
• 25.03. Přednáška pro praktické lékaře, Společnost všeobecného lékařství
Č. Budějovice (MUDr. Koptík, PhDr. Huneš).
• 14.04. Konference „IV. Den hospicové paliativní péče“ - městské divadlo
v Prachaticích „Je eutanázie selháním či řešením problémů
současného zdravotnictví?“ (PhDr. Huneš).
• 18.04. Přednáška na Zdravotně-sociální fakultě JU „Hospic - místo
radosti“ (PhDr. Huneš).
• ... .04. Výstava fotografií z českých hospiců „Nevšední tvář
radosti“ - městský úřad Prachatice.
• 11.05. Slavnostní otevření Vzdělávacího centra při hospici.
• 26.05. Benefiční koncert pro hospic v Čajovně U hrušky, Prachatice.
• 01.06. Benefiční koncert pro hospic, Letní kino v Písku, vokální chrámový
sbor z Kanady.
• 15.07. Flétnový koncert pro pacienty v parku hospice – Letní škola staré
hudby.
• 22.07. Vystoupení strakonického dudáka Ondřeje Hoffmanna pro
pacienty.
• 06.08. Štěpán Rak - kytarový koncert v parku.
• 10.09. Divadlo Víti Marčíka v parku.
• 30.10. Herečka Květa Fialová - povídání s pacienty v Zimní zahradě
• 05.11. Přednáška pro zdravotníky Charity v Č.Budějovicích
(MUDr. Koptík, PhDr. Huneš).
• 11.11. Přednáška na odborné konferenci Senior Living v Č. Budějovicích
„Postavení hospiců ve zdravotním a sociálním systému
ČR“ - (PhDr. Huneš).
• 02.12. Přednáška pro zaměstnance Charity ČR, Prachatice
(PhDr. Huneš).
• 04.12. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Č.Budějovice
- přednáška pro studenty (PhDr. Huneš).

Setkání pozůstalých

Herečka Květa Fialová - povídání s pacienty
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O nás obrazem
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009

Ergoterapie s pacienty

Pacienti u kávy

Ergoterapie s pacienty

Návštěva babičku vždycky potěší

Vánoční přípravy

Odpolední siesta

Sestřičky hladí i úsměvem

Občas se může i cigareta
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Výroční zpráva 2009

Vystoupení divadla V.Marčíka pro pacienty a veřejnost...

Sestra mého srdce: S. M. Anežka Anna Polehlová ...

Pacientům zahrál kytarový virtuos prof. Štěpán Rak

... přijímá gratulace.

Dobrovolnice ze střední pedagogické školy
hrají pacientům pod širým nebem

Staniční sestra Anežka s pacientem

Při poslechu hudby

Cena, která komentář nepotřebuje

18
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Návštěva biskupa mons. J.Paďoura u pacientů

Narozeniny pacienta - blahopřání od vrchní sestry

Vystoupení pro pacienty v hospicové kapli

Ples pro hospic

Hra světel

Zahájení výstavy Nevšední tvář radosti - fotografie z prostředí českých hospiců
(starosta Prachatic a poslanec PS PČR Ing. J.Bauer a ředitel hospice R.Huneš)
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Vizita začíná...

Vzdělávací centrum nezahálí

Vizita

Kurz domácí péče

Pohlazení

Návštěva vicehejtmanky JČ kraje pro zdravotnictví Mgr. I.Stráské v hospici
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Z novinových výstřižků...
Výroční zpráva 2009
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Hospodaření
Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009
Hospodaření za rok 2009
NÁKLADY CELKEM

v tis. Kč
22 257

nejmladší pacient

37 let

nejstarší pacient

97 let

spotřeba materiálu

2 092

průměrný věk pacientů celkem

spotřeba energií

1 121

průměrný věk pacientů - žen

74,5 let

průměrný věk pacientů - mužů

71,2 let

prodané zboží (recepce)
opravy a údržba

73
233

cestovné
reprezentace
služby

5
52
2 450

mzdové náklady

10 101

odvody z mezd

3 001

ostatní sociální náklady

1 249

poplatky, daně, příspěvky

18

ostatní

147

odpisy

1 715

VÝNOSY CELKEM

22 257

platby zdravotních pojišťoven

9 372

platby pacientů

2 105

platby doprovodů za ubytování
půjčovné za pomůcky
pronájem kuchyně a ordinace
pronájem DMV

36
31
147
28

tržby za odlehčovací služby

198

tržby - školení, semináře, nocležné

173

tržby za prodané zboží
úroky, zúčtování odpisů a ostatní výnosy

93
915

tržby z prodeje majetku
příspěvky na péči

0
863

dary fyzických a právnických osob

1 243

nadační příspěvky

1 426

sbírky

1 017

členské příspěvky
dotace MPSV
dotace Jihočeského kraje
dotace úřadu práce
dotace Ministerstva zdravotnictví
dotace Ministerstva kultury

6
3 788
147
94
128
49

dotace měst a obcí

398

ZTRÁTA CELKEM

0

celkem ošetřovacích dnů za rok
průměrná obložnost za rok v %

73 let

8 438
77,01

průměrná obložnost za rok přepočtená na lůžka

23,1 lůžka

celkové náklady na 1 obsazené lůžko a den

2 638,-Kč
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Naši dárci
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Výroční zpráva 2009
Statutární město
České Budějovice

Dárci nad 10.000,-Kč

Nadační fond
Pohlazení pro stáří

ANIPOL spol. s r.o., Angusová Alena, AVE REALITY, s.r.o., Ing. Bauer Jan, Beran Vít, Bílá Božena,
Mgr. Bocek Oldřich, město Borovany, město Český Krumlov, Dejmková Milada, Dejmkovi Petr
a Annika, Dolejšová Ludmila, obec Dolní Dvořiště, farní charita Prachatice, Fiala Richard, Ing. Fiedler
Jindřich, Ing. Flíček Milan, G-Project, s.r.o., MUDr. Habartová Marcela, Hájková Věra, Horáčková
Marie, HOPI S+S, město Husinec, Chrášťanská Bohuslava, INTESTA CZ S.R.O., Jelen Vladimír,
JHP BOHEMIA S.R.O., Jindrová Lucie, PharmDr. Jirsová Markéta, KONABO Protivín, Kongregace
Šedých sester III. řádu sv. Františka, KVINT spol. s r.o., Lopaur Josef, MUDr. Machoňová Dagmar,
Maivaldová Hana, Malechová Anna, Mánek Libor, Marčík Víťa, Mikolášek Václav, Mikolášková Jana,
Mirvald Petr, Ing. Novotná Svatava, MUDr. Novotný Aleš, OTEPS spol. s r.o., Ing. Petrtýl Zdeněk,
Písková Kateřina, Praha hlavní město, MUDr. Ratajová Čestmíra, Rethmann Albert, Růžičková
Jana, Římskokatolická farnost Vodňany, Ing. Sellner Bohumil, město Sezimovo Ústí, Stibůrková
Gertrůda, Suchanová Lenka, Suttnerová Eva, Šimečková Ludmila, město Tábor, TESERA v.o.s.,
Totín Petr, JUDr. Trojan Karel, Veszprémi Arnošt, P.Vošický Rudolf, město Vyšší Brod, Wytaček
Jiří, p. Beran, Mgr. Bocek Oldřich, Bohatý Václav, DAMA spol. s r.o., ANIPOL s.r.o. obec Dolní
Dvořiště, Město Písek, Město Č.Krumlov, JHP BOHEMIA s.r.o., OTEPS spol. s r.o., Polysoft s.r.o.,
Live Production, s.r.o., Stavtrans spol. s r.o., Teátr & Víťa Marčík, Dolejšová Ludmila, Fiala Richard,
Ing. Fiedler Jindřich, zaměstnanci Finančního úřadu v Písku, Ing. Flíček Milan, MUDr. Habartová
Marcela, IZOTEM - Jiří Podlipský, Ing. Jedlička Josef, Jirsa František, PharmDr. Kejzlar Roman,
Kutišová Martina, Ing. Liška Václav, MUDr. Machoňová Dagmar
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Spolupráce
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Dárci do 10.000,-Kč
Adamec Vladimír, Angus Robert, Babánková Dagmar, Baláková Hana, Bartyzalová Lidmila,
město Bavorov, Bednářová Renata, Beran Karel, obec Bernartice, Bernklauová Jitka, Bláha
František, Bláha Roman, Bláha Zdeněk, MUDr. Blažková Marie, Brejcha Jan, Brož Zdeněk,
Brychová Marie, Caisová Ivana, Cimpa Luboš, Ing. Coufal Patrik, Čapek Miroslav, Černíková
Romana, Ing. Černý Petr, Česká maltézská pomoc o.p.s., Čížek Marcel, Ing. Čížkovská
Božena, Dalihodová Jitka, Diecézní charita České Budějovice, MUDr. Diepoldová Iva,
Dingesová Dagmar, Dobiáš Josef, Dojčarová Marie, Domus Prachatice, Ing. Douda Arnošt,
MUDr. Dragounová Marie, Drobil Jiří, Dufková Renata, Dvořáková Jana, Dvořáková Marie,
Ehrlichová Magdalena, Ekohron, s.r.o.-Ing. Hroneš Zbyněk, Farnost evangelická církev
metodistická Protivín, Farní sbor ČCE, Ing. Fauová Eva, Fialová Anna, Fialová Květa, Fical
Zdeněk, Filipová Anna, Ing. Fischer Ondřej, Fontea, a.s., Fořt Petr, Franců Tomáš, Ing. Furth
Vladimír, Gymnázium Prachatice, MUDr. Hadáček Pavel, Ing. Hanuš Pavel, Haveldová
Denisa, p. Havlonová, Hermann Josef, Hermanová Marie, Hladíková Marie, Holíková Jitka,
Holub Václav, Homrová Eva + Homr Miloslav, Honební společnost Měkynec Betlínek, Hořejší
Jana, Houdek Miroslav, Houdková Ivana, MUDr. Housková Jitka, Hovorková Ludmila, obec
Hracholusky, Hunalová Hana, Ing. Hylenová Eva, Ing. Chabera Petr, Chour Michal, Chromý
Jan, Ing. Ingeduld Ivan, IZOTERM, spol. s r.o., Jáchim Petr, MUDr. Jakovlevičová Emilie,
Jakschová Naděžda, Janíčková Jana, Ing. Jedlička Josef, Johannis van Capelleveen, Junek
Václav, MUDr. Junková Jana, Jůzek Jiří, Kabelková Monika, Kabelová Soňa, Kalina Jiří, město
Kaplice, Karvánek Rudolf, Ing. Keil Karel, Klabouch Josef, KLIMAINTOP s.r.o., Koc Jan,
Kočárková Kristina, Kolářová Helena, MUDr. Koptík Petr, MUDr. Korandová Jana, MUDr. Kortus
Jaroslav, Ing. Kostková Noreen, obec Košice, fa. KOPEKO-Ing. Kotálová Dana, Kouba Antonín,
Kouřilová Jindřiška, Kovařík Milan, Králová Marie, Kronika Petr, P. Kubát Jan, Kučera Jiří,
Kučerová Jaroslava, Ing. Kudrle Vojtěch, RNDr. Květ Jan, MUDr. Kyznarová Marie, Lainka
Bernard, Langová Eva, Ing. Lašáková Jaroslava, MUDr. Lašková Olga, Lechnerová Ludmila,
PharmDr. Lešetický Jiří, Likarová Jana, Mgr. Loudínová Marie, Lovčík Zdeněk, Mádlová Marie,
Mgr. Machula Tomáš, Malíková Helena, p. Marek, MUDr. Mareš Jiří, Ing. Maroušek Josef,
Maršák František, Martanová Jaroslava, Mašek Robert, Matourek Jan, Matoušek Stanislav,
Matyáštíková Běla, Med Michal, Meindl Willibald, Metlička Josef, MUDr. Mikas Karel, Mikeš
Jiří, Miláčková Jiřina, město Milevsko, Prof. Dr. Moldanová Dobrava, Molková Marie, Morynová
Marta, Mgr. Mosler Tomáš, Myšáková Marie, Neubauerová Alexandra, Mgr. Neužilová Helena,
Nováček František, Novák Lukáš, Novotný Petr, Nožičková Jana, Nucová Stanislava, Nusko
Jaroslav, Obchodservis Kaprál, Ortová Laďka+Vojtěch, Pánková Eva, Páralová Marie,
MUDr. Pávek František, Pawlitschko Karel, Pešková Vlasta, Ing. Petrášek Bohumil, Pilsová
Marie, rada města Písek, Plachtová Růžena, Podlahová Růžena, Pohunková Dagmar, Ing. Polák
Josef, Polysoft s.r.o., Pouzarová Milada, Prášil Milan, Preverová Anežka, Princ Antonín, Prokop
Ivo, Prokopová Zdeňka, Protean, s.r.o., Prskavcová Vladimíra, Příbyl Jiří, Pufferová Vlastimila,
Pulsatilla Pharmacy, Rak Vladimír, Rohlenová Monika, Rosa Václav, Rudovský Richard, Růnová
Danuše, Ryšánek Zdeněk, Řebrinová Jana, ŘKF Chlum u Třeboně, ŘKF Lažiště, Sahulová
Anna, Sartner František, Savel Jan, Sekyra Michal, Senoldová Marie, Ing. Sháněl Miloš,
Ing. Skalický Jiří, Slabová Jarmila, manželé Slaninovi, Slavík Josef, Slávová Vlasta, Smejkal
Petr, Smetanová Anna, SOS a SOU Prachatice, Sosnová Miluše, Spilauerová Marta, Spolek
přátel Gymnázia Prachatice, SSOŠ a SOU s.r.o. Prachatice (N2B, OA4), Ing. Stachová Božena,
Statečný Václav, Studená Marie, Sudická Danuše, Suchá Martina, Sušická Kateřina, Svobodová
Helena, Svobodová Ivana, Syrový Emil, Šádek Štěpán, Ing. Šauer Jan, Šebor Jan, Šebestová
Jarmila, Šílený Milan, Ing. Šimandl Roman, Ing. Šleisová Marie, Ing. Špeta Jaroslav, Šteflová
Marie, Štěpánská Anna, Ing. Štětina Ivan, Šůma Vladimír, Tobiášová Jana, Tomášek Jindřich,
Tramba Lukáš, Ing. Trávníček Jan, MUDr. Trska Jiří, Tříska František, Mgr. Turek Jan, Turková
Marie, Úlehla Ivan, MUDr. Ulmanová Jana, Urbanová Vlasta, Vaclík Petr, Ing. Valenta Stanislav,
Vančurová Jana, Vaňo Marek, Vavrušková Marta, Veltrubský Bořivoj, Veselá Gabriela, Veselý
Václav, Víchová Božena, VK Valeš, stav. firma, město Vlachovo Březí, Vlková Věra, Vocílková
Anna, JUDr. Volfová Irena, MUDr. Vondráčková Jana, Vondrášková Jaroslava, Vondrášek
Josef, Vopatřilová Blanka, Vozábal Václav, Ing. Zbořil Josef, Zenklová Alena, Ing. Zíma Ludvík,
MUDr. Zítko Petr, ZŠ Lhenice, Zunt Miroslav, Zušťák Ladislav, Žáková Daniela, obec Želnava,
Žemličková Blanka, Ženíšek Vladislav, Ženíšková Věra a další, kteří si nepřáli být zde uvedeni,
či jsme je nedopatřením opomněli uvést.

Zdravotně sociální fakulta
Jihočeské university
(hospic je jejím klinickým pracovištěm)

Fakulta zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberoku
(hospic je smluvním pracovištěm)

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, Bratislava

Teologická fakulta Jihočeské university

Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích

Diecézní charita v Českých Budějovicích

Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

Členství hospice v jiných organizacích

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Nefinanční dary
Správa PC sítě Milan Kučera, regulace topení Ing. Jan Holeček, zahradnictví Milan Holý, revize
plynu Josef Hora, správa internetových stránek Petr Totín, zdravotnický počítačový program
Data-Plan Bohemia s.r.o., revize el. zařízení Ing. Mgr. František Šíma.
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Asociace českých a moravských nemocnic

