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Přehled aktivit vedoucích k vybudování lůžkového hospice
V průběhu roku 2016 jsme jednali na úrovni MZ ČR, Kraje Vysočina a Města Jihlava s cílem
vybudování lůžkového hospice na Vysočině. Proběhlo následující.
1. Na úrovni MZ ČR


1/2016 první jednání na MZ ČR ohledně možné podpory projektu hospice pro
Vysočinu – následovalo několik dalších jednání



6/2016 žádost o dotaci na brožuru Získali jsme 70 tis



V prosinci 2016 byla vydána brožura Důstojné doprovázení posledními dny, týdny,
měsíci… života



12/2016 podána žádost do Dotačního programu na podporu nestátních
neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové
péče Podprogram č. 135 103 Podpora rozvoje nemovité infrastruktury hospicové
paliativní péče

2. NA úrovni KRAJE


Průběžně probíhají jednání se zástupci Kraje ohledně projektu hospice.



Na základě domluvy s představiteli domácích hospiců v 1/2016 v HB následovalo
setkání na půdě Kraje, v červnu 2016 vznikla pracovní skupina pro vytvoření
Strategie paliativní péče v kraji Vysočina. V této pracovní skupině byl i zástupce spolu
pro lůžkový hospic. (tato koncepce byla schválena zastupitelstvem Kraje 20. 6. 2017)
Součástí nové strategie je také lůžkový hospic.



V březnu 2016 vznikla ekonomická rozvaha investičních a provozních nákladů
projektu.

3. NA úrovni MĚSTA JIHLAVA
S Městem Jihlava probíhala průběžná jednání týkající se pozemku pro hospic.


6/2016 smlouva o dlouhodobém pronájmu pozemku



12/2016 žádost o darování pozemku – nevyhověno

Průběžně vzniká tým potenciálních pracovníků hospice. Lidé v týmu se vzdělávají
v oblasti specializované paliativní péče, absolvují stáže v hospicích, pravidelně se jako tým
setkáváme. Lidé z týmu se podílejí na organizaci akcí pořádaných spolkem.
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Přehled aktivit vzdělávání a propagace paliativy v Kraji Vysočina
Vyjma kroků směřujících k vybudování lůžkového hospice na Vysočině se věnujeme
vzdělávání odborné i laické veřejnosti, zaměřujeme se také na mladou generaci v tuto
chvíli formou výtvarných a tanečních projektů. Za dobu našeho působení jsme realizovali tyto
akce.



Postupně v městech Vysočiny probíhaly přednášky „Umění doprovázet“ s paní
doktorkou Svatošovou, které seznamují odbornou i laickou veřejnost
s problematikou a specifiky hospicové péče. V roce 2016 proběhly v těchto městech:
Havlíčkův Brod, Jihlava, Želiv, Dačice, Pelhřimov.
V rámci těchto přednášek je prezentován projekt lůžkového hospice. Další přednášky
plánujeme na podzim 2017.



V roce 2016 proběhla 1. regionální odborná konference hospicové paliativní péče
v Jihlavě.
http://hospicmezistromy.cz/vzdelavani/odborna-konference/konference2016/



V prosinci 2016 jsme vydali za podpory grantu z MZ ČR brožuru „Důstojné
doprovázení posledními dny, týdny, měsíci života…“ Součástí brožury je první
adresář
poskytovatelů
hospicové
paliativní
péče
v kraji
Vysočina.
http://hospicmezistromy.cz/wp-content/uploads/2015/09/brozura_MS_web.pdf



Proběhl
výtvarný
projekt
pro
děti
„Vím,
odkud
rostu“
http://hospicmezistromy.cz/vzdelavani/doprovodne-projekty/duveruji-pomaham2017/
V návaznosti na tento projekt proběhlo několik vernisáží. V Jihlavě, Havlíčkově Brodě a
ve Štokách.



V září 2016 jsme díky podpoře paní ředitelky Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě
mohli prezentovat projekt hospice po dobu konání tohoto veletrhu.



V průběhu roku proběhlo několik benefičních akcí na podporu hospice. Konaly se
v Havlíčkově Brodě, v Lukavci a ve Světlé nad Sázavou.
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Přehled hospodaření v spolku v roce 2016
PŘÍJMY 2016
Přijaté investiční dary
Výtěžek z pokladničky a vstupného
Členské příspěvky
Poplatky konference
Dotace

293 494,00
35 908,00
4 500,00
60 200,00
65 000,00

Celkem

459 102,00
VÝDAJE 2016

Náklady na zřízení a provozování hospice
Náklady spojené s konáním veř. Sbírky
Náklady - Brožura

203 400,00
56 965,00
99 903,00

Celkem

360 268,00
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