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Cíle a poslání
Výroční zpráva 2014
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.
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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Úvodní slovo
K práci v takzvaných pomáhajících profesích je zapotřebí mnoho. Mimo jiné dobré srdce, laskavá
duše, otevřená náruč, vlídné slovo, milý úsměv, ale i jasná mysl a zdravý rozum. Stejně jako v každé
profesi je i zde potřeba mít určité znalosti, dovednosti a zkušenosti. Cílem Vzdělávacího institutu
sv. Jana N. Neumanna tak není poučovat, ale otevírat - otevírat nové pohledy na problematiku péče
o umírající a otevírat okna do světa lidí s demencí.

Slovo ředitelky
Výroční zpráva 2014
Ohlédnutí za uplynulým rokem ve mně vyvolá mnoho vzpomínek,
to zlé a nepříjemné se z nich již vytratilo a mě zůstávají před očima
pouze záblesky usměvavých tváří a milých lidí. Rok 2014 byl prvním
„celým“ rokem samostatného fungování vzdělávacího institutu. Začali
jsme tedy od podlahy, řádnou kontrolou. 12. března jsme prošli dobrovolným auditem akreditovaných vzdělávacích programů pod záštitou
MPSV. V tomto auditu jsme dopadli na výbornou.
V průběhu roku 2014 jsme celkem zrealizovali 26 kurzů, školících
akcí a přednášek, kterými celkem prošlo 383 účastníků. Ve spolupráci
našeho institutu s Hospicem sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. proběhla
řada kulturních a benefičních akcí. Vzdělávací institut rovněž organizačně zajišťoval odbornou konferenci IX. Den paliativní hospicové péče
aneb „Ve vašich rukou se cítím bezpečný“. Zájem o jednotlivé přednášky byl veliký a s celkovým počtem 180 účastníků jsme zaznamenali
rekord.
Naší snahou je rovněž prolomit mýty o hospici jako takovém, zamezit všem fámám a mylným představám, které mezi veřejností i odborníky po mnoha letech dále kolují. A přitom není nic snazšího, než
se přijít podívat. V loňském roce tuto možnost využilo 647 lidí.
Mgr. Eva Předotová

1

Přehled kurzů, školících akcí
a přednášek realizovaných v roce 2014
Výroční zpráva 2014

Název kurzu, přednášky, školící akce
Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí
Co, jak a kdy můžeme nabídnout v duchovní péči pacientům
Masáže pokožky u nemocných
Nefarmakologické přístupy k pacientům s demencí
Péče o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí
Péče o pozůstalé, doprovázející a umírající
Péče o umírajícího a tělo zesnulého
Prevence bolesti zad u ošetřujícího personálu
Reminiscence – úvod do využití vzpomínek při práci se seniory
Specifika hospicové péče pro sociální pracovníky
Specifika práce s dezorientovanými seniory - úvod do Validace
Šetrná sebeobrana
Úvod do komplexní ošetřovatelské péče o klienty a PEG
Úvod do paliativní hospicové péče
Základní kurz Bazální stimulace
Základy péče o klienty s tracheostomií v zařízeních sociálních služeb
Celkový součet
Účastníci kurzů podle pracovního zařazení

Účastníci kurzů dle typu vysílající organizace

15

17

35

8 9

Pracovník v sociálních službách
25

129

Sociální pracovník

62

138

Zdravotní sestra
Vedoucí pracovník

11

Rodinný pečující
Studenti VOŠ nebo VŠ

28

Aktivizační pracovník

56

Lékaři
56

Počet
Celkový počet
realizací
účastníků
3
40
1
31
2
14
1
19
2
15
3
39
2
33
1
17
1
14
1
5
4
56
1
16
1
29
1
15
1
22
1
18
26
383

44

10

42
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Domov pro seniory
Terénní pečovatelská služba
Domácí hospicová péče
Nemocnice - lůžková část
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Domov se zvlášním režimem
Hospic
Vysoká škola /Vyšší odborná škola
Domovy s pečovatelskou službou
Ostatní

35

Přehled kulturních, osvětových, sportovních a odborných akcí
Název akce
PLES PRO HOSPIC A DOMOV MATKY VOJTĚCHY
XI. DEN PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE
PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA
FOLKOVÁNÍ - minifestival folkové hudby
BALETNÍ STUDIO O. PILÁTOVÉ
- vystoupení žáků baletního studia v parku hospice
Divadelní představení „LÉTAJÍCÍ KABINET VOJTY VRTKA“
BABOUCI - hudební vystoupení nejstarší jihočeské dechovky
VÝSTAVA VELKOFORMÁTOVÝCH FOTOGRAFIÍ - Radniční sklepy, Prachatice
MARTA KUBIŠOVÁ - benefiční koncert

Termín konání
18. ledna 2014
26. dubna 2014
17. května 2014
17. května 2014
10. června 2014
4. září 2014
5. září 2014
říjen 2014
9. října 2014
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Hospodaření společnosti
Výroční zpráva 2014
Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
PZ v pokladně a na běžném účtu k 1.1.2014

50

Příjmy celkem
z toho: faktury vydané
přijaté dotace, dary
ostatní příjmy (pokladna příjem, úroky...)

302
210
13
79

Výdaje celkem
z toho: faktury přijaté
ostatní výdaje (pokladna výdej, poplatky, mzdy)

274
163
111

KZ v pokladně a na běžném účtu k 31.12.2014

78

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
Zdroj
Částka
Vlastní
270
Tržby za realizované vzdělávací programy
Dary
13
Město Prachatice
Celkem
283

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
Vlastní jmění
Rezervní fond
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk/ztráta

Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč)
Majetek
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - mzdy

Stav na
začátku
období
0
0
41
0

Stav na
začátku
období
51
6
3

Náklady (v tis. Kč)
Náklady hlavní činnosti
Náklady doplňkové činnosti

Přírůstky

Úbytky

0
0
0
41

0
0
41
0

Přírůstky

Úbytky

514
163
137

477
145
134

Stav na
konci
období
0
0
0
41

Stav na
konci
období
88
24
6

267
0
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Kurzy, které nabízíme
Výroční zpráva 2014
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 nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí (16 hodin)
Pro profesionální i rodinné pečující nabízíme dvoudenní kurz, který přispěje k lepšímu poskytování
ošetřovatelské péče přímo v domácnostech klientů. Součástí kurzu je sociálně právní problematika jako
neustále se měnící systém pomoci a podpory pečujících rodin. Neopomenutelnou součástí kurzu je
i duchovní rozměr péče. Hlavní část kurzu potom představuje přímá ošetřovatelská péče a to jak z teoretického, tak i praktického hlediska.
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.
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