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Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Vážené dámy, vážení pánové touto výroční zprávou 
bychom vám rádi představili Vzdělávací institut 
sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Jsme obecně prospěšnou společností, jejíž činnost 
vychází z dlouhodobé a usilovné práce Vzdělávacího 
centra při Hospici sv. Jana N. Neumanna. Toto cent-
rum již od roku 2009 nabízelo školící akce, vzdělávací 
programy, exkurze, stáže a studentské praxe, to vše 
k lepší informovanosti o principech a postojích v pa-
liativní hospicové péči. Na těchto základech se tedy 
začal v září roku 2013 budovat „nový“ vzdělávací in-
stitut. Vzdělávací centrum - na podzim roku 2013 se 
osamostatnilo vznikem Vzdělávacího institutu sv. Jana 
N. Neumanna, o.p.s. Ten je tak dceřinou organizací 
Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Naším cílem tedy i nadále zůstává vzdělávání odborné, ale i laické veřejnosti. Naší 
snahou je pak poskytovat a předávat 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. Pořádáme kurzy akreditované ministerstvem práce 
a sociálních věcí, přednášky, exkurze, stáže, semináře, konference aj.
Na úvod si neodpustím jednu prostou, téměř dětskou otázku, otázku. Co? Co je to vlast-
ně vzdělávací institut? Domnívám se, že pro každého má toto zvláštní sousloví svůj 
jedinečný význam. Pro mne osobně to je skupina lidí nesoucí si své myšlenky a ideály, 
kteří mají tolik nadšení a kuráže aby je předávali dál, dělili se o ně, diskutovali nad nimi 
a třeba se i sami poučili ze svých chyb. Jsou to lektoři, konzultanti, odborní garanti praxí 
ale jsou to i ti, kteří k nám přicházejí se svým očekáváním, s touhou získat nové infor-
mace a třeba i navázat nové kontakty.
Dovolte mi na tomto místě trochu netradiční přirovnání. Naše vzdělávací centrum se 
nachází na prahu dospělosti. Stejně jako mladý člověk vstupující do života máme své 
ideály, cíle a plány, vybaveni tím co nám předali rodiče svou výchovou a laskavou péčí 
vstupujeme na cestu, která jistě nebude snadná, ale přesto na ni vykročíme rázně. Co 
nás na ni čeká?  To je právě ono kouzlo neznáma, které každého z nás láká.
Uplynulý rok se nesl ve znamení transformace vzdělávacího centra hospice na 
samostatný Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. proto lze jen obtížně 
udělat tlustou čáru. Mluvme tedy souhrnně. V roce 2013 se celkem uskutečnilo 21 
odborných vzdělávacích kurzů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, těchto kurzů se celkem zúčastnilo 310 účastníků z řad odborné ale i široké 
laické veřejnosti. 20. dubna rovněž proběhla již tradiční odborná konference VIII. Den 
paliativní hospicové péče aneb „Raději nic neslibovat a všechno splnit okamžitě“. Na 
konferenci přijelo 120 posluchačů napříč profesemi, byli zde lékaři, zdravotní sestry, 
sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové i studenti vysokých 
škol.
Již neodmyslitelnou součástí naší práce je i vedení odborných studentských praxí 
a stáží. V roce 2013 využilo možnost zkusit si práci zdravotních sester, ošetřovatelek, 
aktivizačních pracovníků a sociálních pracovnic v hospici a domově se zvláštním reži-
mem celkem 104 žáků středních škol, studentů vysokých a vyšších odborných škol, ale 
i kolegů z jiných zařízení.  
Naší snahou je rovněž prolomit mýty o hospici jako takovém, zamezit všem fámám 
a mylným představám, které mezi veřejností i po mnoha letech dále kolují. A přitom 
není nic snazšího, než se přijít podívat, v loňském roce tuto možnost využilo 537 lidí.

Eva Předotová



Výroční zpráva 2013

2

Výroční zpráva 2013

3

Základní údaje

Vzdělávací institut sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Neumannova 144, 383 01 Prachatice

Mgr. Eva Předotová
statutární zástupce, ředitelka

telefon: 388 311 726

GSM: 731 604 432

e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz

web: www.vzdelavaciinstitut.eu

IČ: 019 86 872

Bankovní spojení: běžný účet: 212 605 060 / 0600, GE Money Bank

Zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích oddíl O, vložka 319, datum zápisu: 10. září 2013.

Zakladatel:  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Správní rada:
 předseda: PhDr. Robert Huneš
 člen: Bc. Jitka Říhová
  Ing. Patrik Coufal
Dozorční rada:
 předseda: Mgr. Josef Ludačka
 člen: S.M. Sebastiana Veselská, SCB
  MUDr. Petr Koptík
  Ing. Václav Kozler
  S.M. Nikol Drápalová, SCB
  Tomáš Turek
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Název ukazatele celkem

A. NÁKLADY  

Spotřeba materiálu 13
Ostatní služby 10
Mzdové náklady 12
Zákonné sociální pojištění 2
Daně a poplatky celkem 1
Ostatní daně a poplatky 0
Ostatní náklady celkem 1
Náklady celkem 39

B. VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 60
Přijaté příspěvky celkem 20
Výnosy celkem 80

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 41

Hospodaření za rok 2013 (v tis. Kč)
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O nás obrazem




