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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.
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
Přiznám se, že je pro mne velmi obtížné se každoročně ohlížet za svou prací, umět se na ní podívat s odstupem a
nadhledem… co říct, na co zavzpomínat, o čem raději pomlčet a na co nezapomenout… Na své práci mám ráda její
rozmanitost a různorodost, možnost setkávat se se zajímavými lidmi z nejrůznějších oblastí.
Jaký tedy byl uplynulý rok 2015? Zvenčí by se snad mohlo zdát, že ničím výjimečný. Přesto se můžeme pochlubit úspěchy. Již
tradiční odbornou konferenci na téma paliativní péče navštívilo rekordních 190 účastníků z řad lékařů, zdravotních sester a
sociálních pracovníků a ošetřovatelů. Není se čemu divit, kdo by si nechal ujít zajímavou přednášku přední české socioložky
Jiřiny Šiklové. Během roku jsme uspořádali 23 kurzů, školících akcí a přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 293 posluchačů.
Velkou měrou jsme se rovněž podíleli na organizačním zajištění benefičních akcí pro podporu Hospice sv. Jana N. Neumanna,
včetně již tradičního a velmi oblíbeného plesu nebo oslav 10 let hospice. Ve prospěch „hospicových“ pacientů a za podpory
města Prachatice jsme pro příznivce tradiční české dechovky uspořádali koncert Babouků.
Eva Předotová

Přehled kurzů, školících akcí a přednášek
realizovaných v roce 2015
Počet
realizací

Celkový počet
účastníků

První pomoc v zařízení sociálních služeb

2

23

Péče o pozůstalé, umírající a doprovázející

7

94

Péče o klienty s inkontinencí

1

9

Nástavbový kurz bazální stimulace

1

18

Masáže pokožky u křehkých pacientů

1

8

Aktivizační a tvořivé činnosti pro seniory a lidi s demencí

1

8

Manipulace s klientem s omezenou hybností

1

13

Komunikační dovednosti pro úspěšný fundraising

1

5

Reminiscence – úvod do využití vzpomínek při práci se
seniory
Validace dle Naomi Feil I.

1

8

1

7

Sexualita seniorů

1

25

Paliativní hospicová péče - seznámení

2

25

Přednáškový program pro střední školy

3

50

23

293

Název kurzu, přednášky, školící akce

CELKEM

Účastníci kurzů dle pracovního zařazení
Pracovník v sociálních službách

Sociální pracovník
Zdravotní sestra

Pastorační asistent
Vedoucí pracovník
Student
Aktivizační pracovník
Lékař

Účastníci kurzů dle typu vysílající organizace
Domov pro seniory
Terénní pečovatelská služba
Domácí hospicová péče
Nemocnice - lůžková část
Domov se zvláštním režimem
Hospic
Vysoká škola/ Vyšší odborná škola
Střední škola

Přehled uspořádaných benefičních a osvětových akcí
Název akce
Ples pro hospic a Domov Matky Vojtěchy
X. Den paliativní hospicové péče
Hospicová desítka
Baletní studio O. Pilátové
Babouci
Divadelní představení Víti Marčíka ml.
Výstavy fotografií z prostředí hospice
a Domova Matky Vojtěchy
- Nemocnice České Budějovice, a. s.
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Galerie Portyč, Písek
- Základní škola, Národní Prachatice
Oslavy 10 let hospice

Hospodaření společnosti
Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
PZ v pokladně a na běžném účtu k 1. 1. 2015

39

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

469
342
14
113

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

423
207
216

KZ v pokladně a na běžném účtu k 31. 12. 2015

53

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
Zdroj

Částka

Vlastní

200

Tržby za realizované vzdělávací programy

Dary a dotace

14

Město Prachatice

Doplňková činnost

201

Reklama, prodané zboží

Celkem

415

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)

Vlastní jmění

Stav na
začátku
období
0

0

0

0

Rezervní fond

0

0

0

0

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-14

14

0

0

Nerozdělený zisk/ztráta

41

0

14

27

Přírůstky

Stav na
konci
období

Úbytky

Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč)
Stav na
začátku
období

Přírůstky

Stav na konci
období

Úbytky

Majetek, odběratelé

88

996

1 084

0

Závazky z obchodních vztahů

24

233

208

49

Závazky - mzdy

6

262

255

13

Náklady
Náklady hlavní činnosti

361

Náklady doplňkové činnosti

42

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 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.

