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Výroční zpráva 2009

Motto:

Vše co děláš pro druhé děláš pro sebe.
Vše co děláš pro sebe, děláš pro druhé.

.........................................................

Sídlo a kontakty

Sídlo: U Štěpnického rybníka 321, 588 56 Telč
Poradna: Masarykova 330, 588 56 Telč (budova polikliniky)
IČO: 22673377
Bankovní spojení: 3100008951/7940
Veřejná sbírka: 7110138889/7940
Předseda: Marie Gregorová
Mail: os.sdileni@centrum.cz
Web: www.os-sdileni.wz.cz
Tel: 777 574 975

Poslání a cíle

Sdílení, o.s. nabízí pomoc rodinám, které se rozhodly pečovat o své blízké doma.
Cílem je podpora rodinám, které najdou sílu a odvahu doprovodit těžce nemocného
člena rodiny, který se blíží smrti, doma v jeho přirozeném prostředí s důrazem na
důstojnost, bez zbytečné bolesti a strádání. Snahou je zřídit domácí hospicovou péči,
vytvořit tým odborníků, který poskytne komplexní péči umírajícímu a jeho rodině.

Co nabízíme?

· Sociální poradenství
· Půjčovnu zdravotnických pomůcek
· Terénní odlehčovací službu
· Dobrovolnický program

Jak nás můžete podpořit?

Podpořte nás dobrým slovem…
Řekněte o nás svým přátelům a známým...
Přispějte do veřejné sbírky na účet veřejné sbírky - 7110138889/7940...
Darujte nám zdravotnické pomůcky, které již nepotřebujete...
Staňte se dobrovolníkem Sdílení o.s. ...
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Úvodní slovo
Myšlenka zřídit hospicovou péči v tomto regionu vznikla na počátku roku 2007. Postupně jsme se seznamovali s problematikou této specifické služby, která zde nemá
tradici a hledá místo v naší společnosti.
Smrt a umírání jsme vytěsnili za zdi institucí, jakoby se nás to netýkalo...
Teprve při osobním setkání s realitou smrti si uvědomíme, jak jsme křehcí, zranitelní.
V této konfrontaci poznáme, jak je důležité nebýt na poslední cestě sám.
Pracujeme na tom, aby lidé, jejichž čas je krátký, mohli žít svůj život co nejlépe a aby
jejich blízcí dobře zvládali náročnou péči v domácím prostředí a necítili se při tom
osamělí.
Jsem ráda, že tu jsme pro ty, kteří nás potřebují, jsem ráda, že si umíme navzájem
pomáhat.
Děkuji rodinám, které se na nás obrátily, za důvěru, za statečnost, lásku a trpělivost
s jakou pečují o své blízké.
Velice si Vás vážím a jste příkladem pro ostatní.

Marie Gregorová, předsedkyně sdružení
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Zpráva

o činnosti v roce

2009

Rok 2009 byl pro nás rokem mnoha změn, které nás přiblížily našemu nelehkému
cíli - zřídit domácí hospicovou péči v Mikroregionu Telčska a Třešťska.

Jak šel rok 2009?

5.1. 2009 byla oznámena Veřejná sbírka na období od 5.1. 2009 do 5.12. 2011
11.1. 2009 byl v kostele Jména Ježíš benefiční koncert sboru Smetana Telč a sboru
Melodie Jihlava pod vedením paní Mileny Kopečné.
1.2. 2009 zaregistroval Krajský úřad Kraje Vysočina odborné sociální poradenství, jehož poskytovatelem je Sdílení o.s.
V měsíci únoru jsme oslovili 60 obcí z Mikroregionu Telčsko a Třešťsko s žádostí o
finanční podporu našemu sdružení. Osobně jsme navštívili starosty v Mrákotíně, Krahulčí, Hostěticích a Batelově.
25.2. 2009 proběhla Valná hromada za účasti oficiálních hostů, místostarostky v Telči
paní Hany Müllerové, starosty Batelova pana Ing. Petra Janouška a ředitele Domova pro seniory v Telči pana
Ing. Miloše Roudenského.
Bylo zvoleno předsednictvo ve složení: J.Boháčik, J.Boháčiková, M.Gregorová, J.Snížková, Ing. H.Svobodová.
30.3. 2009 vzalo Ministerstvo vnitra na vědomí oznámení o změně názvu Sdílení
o.s.
1.4. 2009 byla M. Gregorová zaměstnána ve Sdílení o.s. jako pracovník v soc. službách na zkrácený pracovní úvazek. Mzdové náklady jsou hrazeny z ÚP na základě Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.
16.4. 2009 na intervizi v Třešti získali dobrovolníci informace o použití kompenzačních pomůcek pro ošetřovatelskou praxi, včetně praktického nácviku.
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29.4. 2009 byla uzavřená pojistná smlouva o pojištění dobrovolníků.
30.4. 2009 oznámila D.Krejčová ukončení činnosti koordinátorky dobrovolníků
z důvodu změny bydliště. Svoji funkci předala paní M.Gregorové.
26.5. 2009 jsme uspořádali besedu pro širokou veřejnost - Hospicová a paliativní péče
v Holandsku, s promítnutím DVD.
Naši hosté, paní Hetty Stok, ředitelka
Hospice Utrecht, paní Eva van Dijk a
pan Jan Veheij, dobrovolníci tamtéž, se
s námi podělili o své zkušenosti s umírajícími.
Návštěvou nás poctili i klienti Domova
pro seniory z Onšova, kteří nám pod
vedením svých terapeutek předvedli
„Tancování na židlích pro seniory“.
26.5 - 29.5. 2009 dobrovolnice Jana Boháčiková, Jarmila Snížková a Ing.Helena Svobodová absolvovaly stáž v hospici Dobrého pastýře v Čerčanech(162 hod.)
M.Gregorová absolvovala stáž tamtéž v rámci rekvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách. O své zážitky se podělily s ostatními dobrovolníky na následující
intervizi. Všechny hodnotily stáž jako nesmírně obohacující.
V květnu a červnu byli informováni praktičtí lékaři v Telči a Třešti o činnosti Sdílení
o.s., především o sociálním poradenství a půjčovně zdravotnických pomůcek - služby,
které zde doposud chyběly.
1.6. 2009 jsme se účastnili Rady Mikroregionu Telčsko, kde jsme prezentovali nové
aktivity našeho sdružení.
10.6. 2009 jsme podali Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt
„Rozvoj a podpora dobrovolnictví Telčska a Třešťska“. Hlavním cílem projektu je rozvoj dobrovolnické činnosti v sociálních zařízeních. Snahou dobrovolníků je nahradit
klientům alespoň částečně chybějící rodinné zázemí, neboť senioři se cítí izolováni a
dobrovolník jim v roli společníka zprostředkovává kontakt se společenským prostředím.
30.6. 2009 potvrdil řídící výbor grantového programu přiznání finanční podpory na
tento projekt, který jsme zahájili 1.9. 2009 a potrvá do 31.8. 2010.
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23. - 25.6 2009 absolvovala M.Gregorová základní kurz pro koordinátory dobrovolníků - Management dobrovolnictví I.
7.9. 2009 jsme podali Žádost o udělení akreditace vysílající organizace v oblasti dobrovolnické služby na Ministerstvo vnitra ČR v Praze.
14.9. 2009 jsme ve spolupráci s Policií ČR uspořádali pro seniory v Telči v Klubu důchodců besedu o „Osobní ochraně a prevenci násilí na starších občanech“.
15.9. 2009 jsme obdrželi rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení akreditace v oblasti dobrovolnické služby na dobu tří let v projektu „Dobrovolníci v občanském sdružení Sdílení o.s.“
30.9. 2009 jsme získali rozhodnutí o registraci odlehčovací služby (terénní forma),
která je poskytována od 1.1. 2010.
V září 2009 zhotovil M.Hořák grafické návrhy na informační tabule Sdílení o.s.,
letáky, hlavičkový papír, jmenovky, vizitky atd.
· Firma Strojírny Podzimek z Třeště se ujala realizace informačních tabulí, takže
jsme je mohli poprvé představit veřejnosti.
3.10. 2009 jsme na Cihelně v Třešti prezentovali naši činnost.
· Další informační tabule jsme umístili na budovu polikliniky v Telči a do vchodových
dveří, kde je poradenské místo Sdílení o.s.
9.10. 2009 jsme představili občanské sdružení Sdílení o.s. ve Žďáře nad Sázavou, kde
Nadační fond Dien uspořádal oslavu Světového dne hospice a paliativní péče pro
všechny poskytovatele hospicové péče na Vysočině. Bylo to první setkání „hospicáků“,
které přispělo ke vzájemnému poznání a propojení organizací zabývajících se hospicovou péčí. Navázali jsme spolupráci s ostatními zkušenějšími poskytovateli.
11.10. 2009 se stal benefiční koncert sboru Santini pro všechny milovníky sborové
tvorby skvělým hudebním zážitkem a výtěžek koncertu byl věnován na provoz občanského sdružení Sdílení o.s.
22.10. 2009 absolvovaly J.Boháčiková a M.Gregorová Seminář pro zakladatele a vedoucí domácích hospiců.
Měsíce září a říjen probíhaly ve znamení náboru dobrovolníků, a to formou, letáků,
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propagace ve školách - na Gymnáziu v Telči a na Střední škole sociální v Jihlavě, v
Telčských listech, Našem městě v Třešti, na Úřadě práce v Telči, osobními rozhovory.
7.11. a 17.11. 2009 proběhlo dvoudenní školení stávajících i nových dobrovolníků.
Možnost vzdělávání byla
nabídnuta i osobám pečujícím o svého blízkého v domácím prostředí.
Lektorkami byly Mgr. Terezie Štokrová a Mgr. Eva
Brtníková.
Témata byla věnována
komunikaci se seniory, teoretické i praktické ukázce péče o nemocného na
lůžku, zátěži a emocím
pomáhajících, práci ve skupině, stresu a osobním hranicím. Účastníci se seznámili s prací dobrovolníka ve Sdílení o.s., s právy a
povinnostmi a úlohou dobrovolníka v sociálních
zařízeních. Kurzu se zúčastnilo 29 zájemců včetně
stávajících dobrovolníků Sdílení o.s. a pečujících
osob. Školení probíhalo v příjemné a otevřené atmosféře a většina hodnotila velice kladně celé školení a vyjádřila přání znovu se setkat a pokračovat
ve vzdělávání. 14 respondentů využilo možnost
hodnotit školení.

Střípky...

...realita předčila má očekávání...měla jsem příležitost dovědět se něco nového, vidět
své problémy očima jiných...v mém stereotypu je tento kurz povzbuzením k další práci...kéž by bylo více takových dobrých lidí, přineslo mi to nové pohledy na můj život a mé postoje k okolí...pokračujte úspěšně dál!...hezké, velmi citlivé i individuální
a přitom ve skupině...hodně štěstí, vytrvalosti, sil v činnosti Sdílení...pevné zdraví
dobrovolníkům...všechno bylo připravené s láskou a děkuji organizátorům a všem ve
Sdílení...děkuji za zážitky, které si odnáším do dalších dnů a jsem vděčná, že Sdílení v Telči existuje...velké poděkování těm, kteří vše připravili...
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Příspěvek účastníka vzdělávání

Já sama se starám o dvě osoby. Získala jsem zde spoustu nový informací za které děkuji
jak lektorkám, tak i zúčastněným. Dostalo se mi kvalifikované odpovědi na mé otázky.
Ráda bych doporučila školení všem, kteří se doma starají o blízkého a potýkají se se
stejnými problémy. K vyjádření všech pocitů obdivu by nestačil tento článek a proto
Vás srdečně zvu na další setkání.

Margita

Na základě kladných ohlasů bude vzdělávání pokračovat i v dalším roce.
Veškeré informace budou včas uveřejněné v tisku a na informačních letácích a webu.
Listopad 2009 - 7 nových dobrovolníků zahájilo svoji práci v Domově pro seniory
v Telči.
Byli jsme zařazeni do „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb“ Kraje Vysočina. V rámci aktualizace strategického dokumentu pracujeme v pracovní skupině „Poskytovatelů služeb hospicového typu“.
16.12. 2009 jsme uspořádali společné vánoční koledování s našimi klienty. Na harmoniku nás doprovázela paní Milena Kopečná.
29.12. 2009 potěšili seniory zpíváním zpěváci ze Staré Říše v čele s panem Křenkem,
který měl průvodní slovo a hrál na kytaru.

Našimi partnery se v roce 2009 stali:
Podzimek A Synové
Strojírny Podzimek z Třešťě
Exte Spoj s.r.o. z Telče
Stichting Hospice Utrecht
Kraj Vysočina
Město Telč
Během roku 2009 jsme 6x informovali čtenáře v Telčských listech a v Našem městě
v Třešťi o naší činnosti, včetně rozhovoru s Evou van Dijk o dobrovolnictví v hospici
v Holandsku.
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Získali jsme starší zdravotnické pomůcky z Hospice Utrecht, Domova pro seniory
Onšov, Nadace Karla Boromejského z Prahy.
Jako bonus pro dobrovolníky jsme obdrželi volnou vstupenku do Vodního ráje v Jihlavě.

Odborné sociální poradenství

Od. 1.2. 2009 poskytuje Sdílení o.s. odborné sociální poradenství na Centru poraden v Telči, Masarykova ul. 330 (budova polikliniky - bývalá pohotovost)

Okruh osob, kterým je služba určena?
Uživateli jsou lidé s vážným onemocněním, jejich blízcí a členové jejich rodiny. Poradna nabízí krizovou intervenci, poradenství a dlouhodobé doprovázení v zármutku. Smyslem poradny je nabídnout bezpečný prostor, ve kterém mohou pracovník a
klient společně mluvit o všem, co souvisí s klientovou životní situací, společně hledají
způsoby, jak se s těmito náročnými životními situacemi postupně vypořádat a jak žít
dále. Jde o postupné navazování kontaktu a hledání optimálního řešení.
Jedná se tedy o osoby, které se nacházejí v tíživé životní situaci způsobené vážným
onemocněním. Poradenství je zaměřeno na člověka jako na celistvou bytost se všemi
jeho biologickými, psychologickými, sociálními a duchovními potřebami.
Poradenství je možné osobní návštěvou v poradně, telefonickým rozhovorem, písemně, mailem. Dle domluvy je možná i návštěva v domácím prostředí. Poskytování odborného sociálního poradenství je bezplatné.
Základní poradenství poskytuje Marie Gregorová. V roce 2009 bylo poskytnuto 118
poradenství. Součástí odborného sociální poradenství je půjčovna kompenzačních
pomůcek. Pro zajištění kvalitní a všestranné péče o těžce nemocné v domácím prostředí je třeba mít k dispozici příslušné zdravotnické vybavení, které může občanské
sdružení Sdílení zapůjčit.
Pomůcky jsou rodině zapůjčeny zdarma, oproti vratné finanční záloze. V současnosti
máme k dispozici polohovací lůžka, antidekubitní matrace, noční stolky s výsuvným
jídelním stolkem, sprchové vozíky, WC vozíky, toaletní židle, invalidní vozíky, chodítka, pojízdná chodítka - rolátory, nástavce na WC, přikrývky.
Pomůcky jsme zapůjčili 60 klientům v počtu 104 pomůcek.
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Dobrovolnický program

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle a ve svém volném čase a bez nároku na
finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Každý z nás umí něco, co
může nabídnout.
Naši dobrovolníci pracují hlavně v Domově pro seniory v Telči, kam přicházejí každou lichou středu odpoledne.

Jak pracují dobrovolníci Sdílení se seniory?
Jsme rozděleni na dvě skupiny: „povídací
a zpívací“. Jak sám název napovídá, každá
z těchto skupin má trochu jiné zaměření,
ale velmi často se obě tyto činnosti prolínají.
Odměnou nám jsou úsměvy a radost na tvářích našich klientů, takže obdarování je na
obou stranách.
Jak vnímá vedení Domova pro seniory v Telči práci dobrovolníků?

Slova pana ředitele Ing. Miloše Roudenského:
Na Vaši práci nahlížíme jako na práci náročnou, hodnou obdivu a uznání, oboustranně prospěšnou. My získáváme pro naše klienty naplnění jejich volného času a kontakt
s novými lidmi. Vy získáváte nové zkušenosti a rozšiřujete svůj obzor. Zároveň doufáme, že nám pomůžete změnit
náhled veřejnosti na život v Domově pro seniory v Telči a svými
poznatky a nezávislým pohledem
nám pomůžete zkvalitnit poskytovanou službu.
Kromě přímé práce s klientem
pomáhají dobrovolníci i v jiné
činnosti: oprava zdravotnických
pomůcek, zajištění akcí pořádaných sdružením, pomoc s administrativou, grafické zpracování informačních materiálů, správa webových stránek,
doprava zdravotnických pomůcek, propagace Sdílení o.s., spolupráce na zpracování
projektů, lektorská činnost, roznášení letáků, prezentace Sdílení, nábor dobrovolníků, žádosti o dotace a vyřízení registrace, podklady pro žádosti, atd.
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Paní Karla Floriánová se také účastní dobrovolnické práce v zahraničí - ve Francii,
kde prostřednictvím jiné dobrovolnické organizace pomáhá lidem tělesně postiženým. Dobrovolníci se pravidelně účastní vzdělávání a intervizí - setkávání dobrovolníků, které je motivuje v jejich nelehké práci.

Dobrovolnickou práci v roce 2009 vykonávali:
Ing. Antoň Zdeněk
Mgr. Antoňová Hana
Boháčiková Jana
Boháčik Jan
Gregorová Marie
Floriánová Karla
Joklová Jana
Krejčová Dagmar
Křížková Jana
Pöndlová Andrea
B.Th. Sedlák Tomáš
Snížková Jarmila
Ing. Svobodová Helena
Šmikmátorová Naděžda

Noví dobrovolníci:
Mvdr. Andreasová Helena
Bc. Hořáková Lucie
Štamberová Dana
Uhlířová Helena
Mgr. Vaníčková Drahoslava
Vicanová Barbora
Zatloukalová Jana
Bc. Žákovská Jitka
Žákovská Miloslava
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Činnost ukončili paní Dagmar Krejčová, Karel Štěpánek a B.Th. Tomáš Sedlák, kteří
se odstěhovali mimo náš region, ale kteří jistě zúročí svoje zkušenosti s dobrovolnictvím v novém působišti.
Jednou z forem práce dobrovolníka je také sousedská výpomoc, která spočívá v návštěvách a pomoci přímo v domácnosti klienta.
· Tuto pomoc poskytuje v Telči paní Helena Koubíková a Dana Štamberová.
V přímé práci s klienty odpracovali dobrovolníci 1112 hodin.
V sousedské výpomoci 874 hodin.
Při jiných akcích 331 hodin.
Při vzdělávání 349 hodin.

Finanační zpráva za rok 2009

· Všechny uvedené částky jsou v Kč a zaokrouhleny na tisíce

Výkaz zisku a ztrát
Spotřebované nákupy
22000
Služby
38000
Osobní náklady
150000
Ostatní náklady
6000
Náklady celkem
216000
Přijaté příspěvky
60000
Provozní dotace
152000
...............................................................................................................
Výnosy celkem
212000
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění
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-4000,00
-4000,00

Rozvaha
Stav k prvnímu dni
Krátkodobý majetek
celkem
Krátkodobý finanční
majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem
Vlastní zdroje celkem

Stav k poslednímu dni

32000

92000

32000

7000

0
32000
32000

85000
92000
33000
38000

Jmění
Výsledek hospodaření

32000

–4000

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky
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Finanční podpora
· Úřad práce Jihlava
· Kraj Vysočina
· Obce:
Batelov 2000,-/ Mysliboř 2000,-/ Urbanov 1000,-/ Horní Myslová 1000,-/ Městys
Mrákotín 2000,-/ Lhotka 1000,-/ Knínice 1000,-, Telč 5000.-/ Zadní Vydří 2000,-/
Třeštice 500,-/ Zvolenovice 3000,-/ Vystrčenovice 2000,-/
· Dary fyzických osob:
Dary do 10000,- Kč
Ševčíková 5000,-/Svoboda R. 1000,-/Veliká A. 1500,-/Lojková M. 2000,-/Čermáková H. 1000,-/ Chalupová I. 5000.-/ M. Straka 1.300,-/ Vlachová 1.500,-/ Kopečná
M. 1881,-/MaM INŽENÝRING 10 000,13

Dary do 1000,- Kč,Dejmková P.600,-/ Fišar 500,-/
Dary do 500,- Kč,Nedorostová 150,-/ Kolářová 200,-/ Svačinová J. 500,-/ Drdácká M. 500,-/ Pátek A.
200,-/ Šípová Z. 200,-/ Vicanová H. 100,-/ Uhlířovi 200,-/ Straková 100,-/ anonymní dárce 400,-/
· Tisk výroční zprávy a letáků
Jiří Jabulka
Dary celkem 56331.00,- Kč
Finanční zprávu zpracovala Ing. Helena Svobodová

Plán na rok 2010

· Nejdůležitějším úkolem v roce 2010 je realizovat a stabilizovat odlehčo-

vací službu.

Co je terénní odlehčovací služba?
Terénní odlehčovací služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které pečuje osoba blízká. Je určena rodinám a pečovatelům v domácím
prostředí. Jde o krátkodobý pobyt u klienta v době, kdy je rodina v zaměstnání,
musí vyřídit pochůzka atd. Cílem služby je též umožnit pečující osobě nezbytný
odpočinek.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při hygieně, poskytnutí stravy, společnost a aktivizační program, péči hospicového
typu.
Poskytování terénní odlehčovací služby je zpoplatněné.
v· Pokud získáme dostatek finančních prostředků, zakoupíme další zdravotnické pomůcky.
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· Je nutné vytvořit nové webové stránky a aktualizovat jejich obsah.
· V oblasti dobrovolnictví je snahou rozšířit naši činnost i do jiných sociálních zařízení. Budeme pokračovat ve vzdělávání dobrovolníků a nabídneme možnost osobám
pečujícím v domácím prostředí účastnit se tohoto vzdělávacího programu.

Na závěr mi dovolte poděkovat.
Děkuji radě sdružení za vedení za obětavou práci ve prospěch Sdílení o.s.
Děkuji dobrovolníkům za jejich čas a radost, kterou rozdávají našim klientům.
Děkuji všem ostatním, kteří pomáhají Sdílení o.s. bez nároku na odměnu.
Děkuji dárcům za finanční dary, bez kterých bychom nemohli „fungovat.“
Děkuji těm, kteří nás podporují morálně.
Děkuji rodinám které nám daly důvěru.
Zvláštní uznání patří
- panu Janu Boháčikovi, který kromě práce se seniory pomáhal s půjčovnou zdravotnických pomůcek a s administrativou.
-Mgr. Ing. Aleně Řehořové, která připravila podklady pro registraci sociálních služeb
a vypracovala potřebné dokumenty související s realizací těchto služeb.
Našemu sdružení pomáhali: J. Máca, rodina Tesařova, J. Jabulka, Kolář, L. Gregor,
D. Jarolímek, J. Borkovec, rodina Vančurova, J. Novák, M. Hořák, I. Havlíková,
P. Veselá, L. Cahová, K. Janek, V. Veselý, Mgr. E. Brtníková, M. Straka, A. Řehořová
Velký dík za spolupráci patří:
Haně Müllerové - místostarostce Telče, Pěveckému sboru Santini a Smetana,
starostům obcí, Ing. Miloši Roudenskému - řediteli Domova pro seniory v Telči,
Hospici Utrecht, Evě van Dijk, Jiřímu Jabulkovi.

Marie Gregorová, předsedkyně sdružení
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