
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

2016 
 



  

Cíle a poslání organizace 

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. zahájil svoji činnost na podzim roku 2013 a vychází 

z dlouholetého působení Vzdělávacího centra při Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.  

 

Obecně prospěšná společnost založená Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. si klade za cíl 

vzdělávání odborné, ale i laické veřejnosti. Naší snahou je předat široké spektrum informací 

a zkušeností v otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající 

pacienty. Nabízíme též ucelený pohled na problematiku demencí a přístupy k lidem s Alzheimerovou 

chorobou.  

V průběhu roku jsou zájemcům nabízeny odborné semináře a kurzy zaměřené na širokou sociální a 

zdravotnickou problematiku, jejichž cílem je prohloubit znalosti odborné a laické veřejnosti v daných 

oblastech. Aktuálním otázkám v oblasti hospicové péče se rovněž každoročně věnuje odborná 

konference. 

 

Adresa:  Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 
  Neumannova 144, 383 01 Prachatice 
   
Tel:  388 311 726 

GSM:  731 604 432 
e-mail:  vzdelavani@hospicpt.cz 
Web:  www.vzdelavaciinstitut.eu 
IČ:  019 86 872 
Bankovní spojení:  212 605 060/0600 



Jsme si vědomi, že pouhá teoretická východiska ke kvalitní a dobře odvedené práci nestačí. Proto 

zájemcům nabízíme i možnost individuálně nastavených exkurzí s krátkou přednáškou. Významnou 

součástí vzdělávacích aktivit jsou rovněž odborné pracovní stáže a studentské praxe.  

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. je, ve spolupráci s Hospicem sv. Jana N. Neumanna 

a Domovem Matky Vojtěchy, organizátorem celé řady benefičních, kulturních a sportovních akcí, 

jejichž snahou je prosadit myšlenky hospicové péče do společnosti 
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Statutární zástupce:  Mgr. Eva Předotová 
   
Zakladatel:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 
   
Správní rada:  PhDr. Robert Huneš - předseda 
  Bc. Jitka Říhová - člen 
  Ing. Patrik Coufal - člen 
   
Dozorčí rada:  Mgr. Josef Ludačka - předseda 

  S. M. Sebastiana Veselská, SCB - člen 
  MUDr. Petr Koptík – člen 
  Ing. Václav Kozler – člen 
  S. M. Nikol Drápalová, SCB – člen 
  Tomáš  Turek - člen 

Statutární zástupce:  Mgr. Eva Předotová 

   

Zakladatel:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 

   
Správní rada:  PhDr. Robert Huneš - předseda 
  Mgr. Soňa Langová - člen 
  Bc. Petra Bušková - člen 
   

Dozorčí rada:  Ing. Jiří Vavera - člen 

  Mgr. Markéta Nováková – člen 
  Ing. Jaroslava Brathová – člen 
  Ing. Václav Kozler– člen 
  Mgr. Monika Flídrová -člen 
  SM. Alena Stanislava Bártová, SCB- člen 



Úvodní slovo 

Ohlížím se za rokem 2016, za rokem, kdy jsme ve Vzdělávacím institutu sv. Jana N. 

Neumanna, o.p.s. ještě nepracovala, přesto se pokusím tento rok zhodnotit, alespoň z pohledu 

nestranného pozorovatele. 

V loňském roce Vzdělávací institut pokračoval ve své pestré činnosti, která zahrnuje pořádání 

vzdělávacích akcí jak pro zaměstnance Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy, tak 

i pro veřejnost. V průběhu roku 2016 bylo uskutečněno 16 kurzů, školících akcí a přednášek. Celkem 

se tohoto vzdělávání zúčastnilo 184 posluchačů. Ve spolupráci s Hospicem sv. Jana N. Neumanna, 

o.p.s. byl uspořádán tradiční ples a také XI. Den paliativní hospicové péče. Vzdělávací institut byl také 

u realizace řady benefičních, kulturních a sportovních akcí. Za zmínku rozhodně stojí např. zapojení 

se do seriálu běhů RunCzech. 

Nedílnou součástí činnosti Vzdělávacího institutu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. byly také 

v minulém roce exkurze. Jejich hlavním cílem je studentům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti 

poskytnout základní informace o hospici a specializované paliativní péči a také představit samotné 

prostory a provoz hospice a Domova Matky Vojtěchy.  V uplynulém roce možnost exkurze využilo 263 

lidí. 

 

 

 



Přehled kurzů, školících akcí a přednášek 

Název kurzu, školící akce, přednášky Počet realizací Počet účastníků 

Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí 1 5 

Úvod do hospicové péče 1 19 

Sociálně právní minimum 1 16 

Psychiatrické minimum - úvod 1 15 

Jak nést a unést umírání mladých pacientů 1 17 

První pomoc v sociálních službách 2 16 

Validace podle Naomi Feil I. 1 16 

Validace podle Naomi Feil II. 1 8 

Praktické přístupy v péči o klienty s demencí 1 17 

Péče o pozůstalé, doprovázející a umírající 3 41 

Demence v obrazech 1 14 

Celkem 14 184 

 

 

Přehled kulturních, benefičních a sportovních akcí 

akce termín 

Ples pro hospic a Domov Matky Vojtěchy 30.1.2016 

RunCzech ½ Maraton Praha 2.4.2016 

XI. den paliativní hospicové péče 23.4.2016 

RunCzech  Maraton Praha 8.5.2016 

RunCzech ½ Maraton Karlovy Vary 21.5.2016 

RunCzech ½ Maraton České Budějovice 4.6.2016 

Baletní studio O. Pilátové 7.6.2016 

Běh pro hospic - Lišov 27.8.2016 

Divadelní představení – PIKI Volyně 30.8.2016 

BABOUCI – hudební vystoupení nejstarší jihočeské dechovky 2.9.2016 

Divadelní představení – HEROS OSEKY 3.9.2016 

Divadelní představení P. Šmíd 5.9.2016 

RunCzech 10 km Praha 10.9.2016 

Jihočeské dechovky – Netolička, Pěčnovanka, Doubravanka 17.9.2016 

Michal Prokop a Framus 5 – benefiční koncert 6.10.2016 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 





      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabízené kurzy 

Úvod do hospicové paliativní péče 
(6 hodin)  
Kurz představuje základní myšlenky a vývoj 
hospicové paliativní péče. Nabízí ucelený přehled 
o etických i ošetřovatelských přístupech v práci s 
umírajícím člověkem. Nejenom somatická, ale i 
sociální, psychická, duchovní, existencionální a 
právní stránka hospicové péče je zde zohledněna.  

 
Péče o umírajícího a tělo zesnulého 
(6 hodin)  
Kurz seznámí účastníky s projevy a stádii umírání. 
Nabízíme přehled o jednotlivých specifikách v 
komunikaci s umírajícími lidmi, stejně tak i 
postupy při komunikaci s rodinou a blízkými 
umírajícího nebo zemřelého člověka. Druhou 
polovinu kurzu tvoří i oblast péče o tělo 
zesnulého, především pak v otázkách důstojné 
ošetřovatelské péče. 

 
Péče o pozůstalé, doprovázející 
a umírající (6 hodin)  
Kurz napomůže k lepší orientaci v jednotlivých 
stádiích zármutku a truchlení. Nabízíme zde také 
pohled jak vhodně a citlivě komunikovat s 
umírajícím a jeho rodinou, podporovat truchlící a 
pomoci jim přijmout skutečnost ztráty blízkého. 
Kurz nabízí i rychlé seznámení se se specifickými 
projevy truchlení některých skupin (děti, rodiče 
dětí,…), rozhodující jsou jejich potřeby a specifika 
přístupu k nim.  

 
Reminiscence - úvod do využití 
vzpomínek při práci se seniory 
(6 hodin)  
Technika reminiscence pracuje s příjemnými 
vzpomínkami a pocity, které vyvolávají nejrůznější 
podněty. Tato „terapie vzpomínkami“ napomáhá 
rozvoji a upevňování vztahů mezi seniorem a jeho 
okolím. Reminiscenční terapie rovněž slouží jako 
prostředek ke zkvalitnění péče o seniora a 
zlepšení komunikace s pečujícím personálem.  

 

Aktivizační a tvořivé činnosti pro 
seniory a lidi s demencí (6 hodin)  
Kurz nabízí ucelený náhled na otázku stárnutí, 
života seniorů, ale především na problematiku 
demencí. Nabídneme možnosti, jak s těmito lidmi 
pracovat a rozvíjet tak co nejlépe jejich jemnou 
motoriku, ale i fantazii a představivost. 
Interaktivní tvořivý kurz poskytuje mnoho nápadů 
a námětů, jak co nejefektivněji zapojit člověka s 
demencí do aktivit v pobytovém zařízení.  

 
Specifika práce s dezorientovanými 
seniory - úvod do validace (6 hodin)  
Kurz je zaměřený na práci s dezorientovanými 
lidmi a klade si za cíl přiblížit posluchačům 
problematiku demencí. Absolvent kurzu pozná 
jednotlivá vývojová stádia tohoto onemocnění, 
stejně tak i jeho specifické projevy. Největší část 
kurzu je pak orientována na jednotlivé přístupy 
při práci s člověkem s demencí, komunikaci a 
metodu validace.  
 
Validace dle Naomi Feil I. (6 hodin)  
Metoda validace dle Naomi Feil je metodou 
empatické komunikace se starými lidmi s 
demencí Tento přístup respektuje všechny složky 
osobnosti člověka a pracuje s jeho životním 
příběhem. První díl kurzu je zaměřen spíše 
teoreticky a představuje jednotlivé pracovní 
metody a východiska, se kterými tato metoda 
pracuje.  

 
Validace dle Naomi Feil II. (6 hodin)  
Metoda validace dle Naomi Feil je metodou 
empatické komunikace se starými lidmi s 
demencí. Tento přístup respektuje všechny složky 
osobnosti člověka a pracuje s jeho životním 
příběhem. Účast na druhém díle kurzu je 
podmíněna absolvováním prvního bloku. Tato 
část kurzu je zaměřena ryze prakticky. Účastníci 
kurzu si budou moci vyzkoušet jednotlivé 
komunikační techniky se seniory s demencí. 

 

 

 



O nás obrazem 

Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí 

 

 

Konference XI. Den paliativní hospicové péče 
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