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Poslání

Sdílení o. p. s. je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi.
Od roku 2007 pomáháme starým nebo vážně nemocným lidem radou,
podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce
v sepětí s rodinou.

Motto

Pomáháme vám zůstat doma.

Vize

Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.
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Úvodní slovo

R

ok 2019 přinesl do Sdílení opět mnoho událostí a změn. Jedna z těch nejzásadnějších se odehrála hned v únoru,
kdy jsem po narození syna předala řízení
organizace své zástupkyni Janě Bělíkové.
Získala jsem tím po šesti letech intenzivní
práce unikátní možnost zastavit se a pozorovat chod Sdílení z nadhledu a s čistou
hlavou. Dovolte mi na tomto místě vyslovit veliké poděkování Janě a všem ostatním kolegyním a kolegům za to, jak hladce
„předání otěží“ proběhlo a jak skvěle si po
celý uplynulý rok vedli. Podařilo se rozšířit
tým Sdílení o další skvělé lidi, uzavřít konečně smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zajistit potřebné finance pro plynulý
chod všech našich služeb. Podrobně si
o tom (a o mnohém dalším) můžete přečíst na dalších stránkách této výroční zprávy. A víte, který postřeh ze života Sdílení mě
po roce v roli „ředitelky na mateřské“ naplňuje největší radostí? Přestože se ze Sdílení
stala velká organizace s několika desítkami
zaměstnanců a stále složitější a náročnější
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Motto:
„Věřím, že nejcennější
z darů, které máme, je čas, jako
možnost, jako sochařská hlína,
kterou mohu nechat na zemi
a neudělat nic nebo z ní udělat
skvělou sochu.“
(Marek Orko Vácha, z knihy
Neumělcům života)
agendou, neztrácí se z ní vědomí toho podstatného, proč a pro koho tu vlastně jsme.
Ať se bavím se sestřičkou, s lékařkou, s pečovatelkou, se sociální pracovnicí, s fund
raiserkou nebo s účetní, ze všech cítím, že
i přes svoji vytíženost mají stále před očima
naše klienty a jejich rodiny a že jsou to právě jejich potřeby, co určuje podobu a náplň
práce každého z nás. Není to samozřejmé
a jsem za to velice vděčná.


Michaela Čeřovská,



ředitelka

J

eště před pár lety stál chod celého Sdílení na jednom člověku – na ředitelce.
V letech překotného rozvoje se postupně
vytvořily další vedoucí pozice. Ale až s odchodem paní ředitelky na mateřskou dovolenou jsme zjistili, kolik toho ještě nesla na
svých bedrech. Měla jsem pár měsíců na to
se připravit na změnu. V únoru 2019 jsem
převzala vedení Sdílení a mé dosavadní fundraisingové a PR aktivity převzaly kolegyně.
Podařilo se nám ustát mnoho nelehkých
výzev. Soustředíme se na to, abychom stabilizovali naši organizaci. Ačkoliv má práce obnáší mnoho administrativy, tabulek, e-mailů, nastavování procesů a projektů, denně si
uvědomuji, že Sdílení jsou hlavně lidé, kteří
pomáhají potřebným. S vděčností sleduji, že
se nám daří nacházet nové kolegyně a kolegy, kteří pracují s radostí a srdcem na dlani.
Věřím, že se nám i v dalších letech bude dařit udržet Sdílení jako otevřenou, profesionální organizaci.




Jana Bělíková,
zástupkyně ředitelky
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Mobilní hospicová péče

M

obilní hospic Sdílení zajistí rodinám,
které zasáhla nevyléčitelná (nejčastěji onkologická) diagnóza, aby nepřišly
o vzácný čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám pozná
nemocný člověk i jeho blízcí, že umírání
nemusí znamenat utrpení a lze ho prožít
doma, bez bolesti, důstojně a v klidu.
Služba je určena nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich blízkým. Jejich
společným přáním je velmi často prožít
zbývající čas spolu a doma, ale to často
znemožňují bolest, dušnost, nevolnost
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a další nepříjemné projevy vážné nemoci.
Náš mobilní hospic dokáže tyto projevy
v domácím prostředí zvládnout a umožňuje tak nemocnému a jeho rodině být spolu
až do konce.
Mobilní hospicová péče je dostupná
nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Poskytuje ji multidisciplinární tým (lékař,
zdravotní sestry, sociální pracovnice, psychoterapeut a duchovní). Zahrnuje zdravotní péči o nemocného a psychologickou,
sociální a duchovní podporu nemocného
i jeho rodiny. Její součástí je i poradenství,

zapůjčení pomůcek a doprovázení rodiny
po úmrtí nemocného. Pravidelně pořádáme setkání pozůstalých rodin u nás ve
Sdílení nebo formou vzpomínkového pochodu.
Tuto službu poskytujeme v Telči, v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Telče
a v ORP Dačice.

Kontakt:

 775 574 977
 hospic@sdileni-telc.cz

„Život píše kapitoly každého z nás bez ohledu na naše přání
a plány. Za poslední rok mi život napsal dvě opravdu osudové.
Narození syna a smrt tatínka. Obě tyto kapitoly se psaly paralelně vedle sebe, nezávisle jedna na druhé. Po náhlé a velmi
těžké mozkové příhodě mého tatínka, několikaměsíční rekonvalescenci v nemocnici, jsme společně se Sdílením a jejich možnostmi, převezli tatínka zpět domů. Upoután na lůžko a 24hodinovou péči společně se sestřičkami oslavil narození svého
vnoučka, mého syna. Za několik dnů se jejich životy protnuly
osobně, byl to ten nejdojemnější pohled. A právě díky Sdílení,
celému týmu odlehčovací a hospicové péče, jsem mohla alespoň
pár měsíců zamilovaně koukat na ty velké avšak slábnoucí ruce,
které mě vždy ochraňovaly, jak chovají ten křehký mlaďounký život. Jak dříve drsný chlap brouká tichounce malému chlapečkovi
ukolébavky… Jeden život odešel, druhý přišel, a já přes všechny
zkoušky z celého srdce znovu děkuji tam nahoru za to, jak krásný
život je, když máme kolem sebe ochotné, empatické profesionály
s velkým srdcem, kteří nám umožní i ty nelehké kapitoly zvládnout.“

Lenka Přibylová, Studnice

Tým v roce 2019
Vedoucí lékařka:
MUDr. Renata Koževnikovová
Vrchní sestra:
Mgr. Anna Svobodová
Lékaři:
MUDr. Jan Heralecký
MUDr. Lucie Sobotková
MUDr. Jiří Turek
Zdravotní sestry:
Bc. Monika Erlebachová
Bc. Monika Jindrová
Ilona Šindlerová
Ladislava Štumarová
Alžběta Vondráková

Sociální pracovnice:
Mgr. Marta Kupčíková
Mgr. Anna Svobodová
Psychoterapeutka:
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová
Duchovní:
Mgr. Karel Satoria

Statistika roku 2019
Počet klientů: 77
Počet dní péče celkem: 1 842
Počet návštěv sester: 1 441
Počet návštěv lékařů: 222
Počet ujetých km: 42 091
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Tým mobilní hospicové péče
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Odlehčovací služba

J

e určená rodinám, které v domácím
prostředí pečují o své blízké (seniory,
osoby s vážným onemocněním nebo zdravotním postižením).
Snažíme se o to, aby i lidé, kteří jsou
závislí na péči druhé osoby, mohli zůstat
doma a žít v důvěrně známém prostředí,
v kruhu svých blízkých. Aby i přes svá omezení žili důstojný, aktivní, kvalitní a smysluplný život.
Součástí odlehčovací služby je provádění hygieny, pomoc při podávání potravy,
doprovod na procházky, povídání atd.
Dlouhodobá 24 hodinová péče je po
fyzické i psychické stránce velmi náročná.
Díky odlehčovací službě získají pečující volný čas, který mohou využít dle svých potřeb a s vědomím, že o jejich blízkého je
dobře postaráno.
Odlehčovací službu poskytujeme v Telči a v dojezdové vzdálenosti do 20 km od
Telče (od roku 2019 však pouze v Kraji Vysočina). Je dostupná ve všední dny od 7 do
18 hodin a je zpoplatněná.

Tým v roce 2019

Máme radost, že neustále přibývá rodin, které se rozhodly pečovat o své blízké
doma a využít při tom pomoci Sdílení. Děkujeme Vám!

Kontakt:

 775 574 973
 os@sdileni-telc.cz

Vedoucí sociální pracovnice:
Bc. Jana Zatloukalová
Sociální pracovnice:
Bc. Pavlína Hořáková
Jaroslava Nováková, DiS.
Pečovatelky:
Magda Dzjapková
Kateřina Irová
Jana Křížová
Dagmar Kubernátová
Alena Kučerová
Petra Malá
Olga Nováková
Miloslava Píšová
Milena Polednová
Irena Stolaříková
Dana Štamberová
Ivona Vejborová
Renata Vejmělková
Miloslava Žákovská

Statistika roku 2019
Počet klientů: 66
Počet hodin přímé péče
u klientů: 10 719
9І

Tým odlehčovací služby
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Domácí ošetřovatelská péče
Hlavními cíli domácí ošetřovatelské péče
jsou uzdravení nebo
zlepšení
zdravotního
stavu pacienta, prevence vzniku komplikací, zajištění zdravotních ošetřovatelských
výkonů dle ordinace
lékaře v domácnosti
pacienta, udržení hybnosti a soběstačnosti
a edukace pacienta
a rodiny.

Tým v roce 2019
Koordinátorka péče:
Pavlína Doležalová
Zdravotní sestry a fyzioterapeutky:
Eliška Dočekalová
Martina Drexlerová
Marie Gröhlingová
Bc. Jitka Jakubcová
Mgr. Hana Kopečková
Lenka Moudrá
Marie Stejskalová

Statistika roku 2019
Počet pacientů: 71

P

osláním domácí ošetřovatelské péče
je zajistit kvalitní péči pacientovi v jeho
domácím prostředí. Hlavní zásadou je profesionalita pracovníků. Péče je předepisována
praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem
při hospitalizaci a je plně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění. Návštěvy zdravotních
sester u pacientů probíhají dle ordinace lékaře
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontakt:

 737 012 037
 dop@sdileni-telc.cz
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Odborné sociální poradenství

B

ezplatná pomoc pro ty, kdo hledají
informace, kontakty, podporu a doprovázení v péči o své blízké. Pomáháme lidem orientovat se v dostupných službách,
oprávněných nárocích (např. příspěvky na
péči) a doprovázíme je v jejich zprostředkování. Poradenství je možné využít i přímo v domácnostech imobilních klientů.

Kontakt:

 737 191 490
 poradna@sdileni-telc.cz
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Půjčovna pomůcek

T

i, kteří doma pečují o svého blízkého,
vědí, že to není žádná procházka růžovou zahradou. Ze záležitostí, které jsou
u zdravého člověka samozřejmostí, se
stávají náročné a často obávané okamžiky dne. Řadu z nich lze naštěstí usnadnit
použitím vhodných zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Nabízíme k zapůjčení elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle atd.
Zároveň je u nás možné zakoupit některé
pomůcky pro sebeobsluhu, jako např. nazouvák ponožek, zvýšený okraj talíře, drtič
nebo půlič léků, hřeben s prodlouženou
rukojetí a řadu dalších užitečných věcí.

Tým v roce 2019
Sociální pracovnice:
Bc. Pavlína Hořáková
Jaroslava Nováková, DiS.
Bc. Jana Zatloukalová

Otevírací doba poradny
a půjčovny pomůcek:
pondělí od 8.00 do 11.30
a od 12.00 do 16.00
středa od 12.00 do 16.00

Statistika roku 2019
Ambulantní poradenství: 902
Terénní poradenství: 249
Počet klientů půjčovny: 154
Počet zapůjčených pomůcek: 324
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Řízení a provoz
©© Ve spolupráci s Českým centrem fund
raisingu jsme vytvořili strategický plán
organizace na roky 2020–2022.
©© Na základě Deklarace o partnerství
v projektu Hospice sv. Kleofáše podpořeném Nadačním fondem Avast jsme
se během roku 2019 zúčastnili sedmi
setkání s jihočeskými hospici a zástupci
Jihočeského kraje, workshopů a schůzky s hospicem v rakouském Gmündu.
Jihočeský kraj vydal brožuru Mobilní
specializovaná paliativní péče, na níž
jsme spolupracovali.

©© Sdílení prošlo mentoringovým programem, který nám zdarma poskytla společnost KPMG Česká republika.
©© Podařilo se nám rozšířit vozový park na
11 automobilů.

Ředitelka: Bc. Michaela Čeřovská (od února 2019 na mateřské dovolené)
Zástupkyně ředitelky: Jana Bělíková
Administrativní pracovnice: Jana Mácová
Údržbáři: Jakub Kochrda, Petr Kochrda,
Marek Pacher

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019: 28 na
HPP a 16 na DPP
Počet přepočtených úvazků: 21,7

Správní rada: RNDr. Miloš Vystrčil (předseda), Hana Müllerová, Marie Gregorová,
Jan Boháčik, Bc. Lucie Váchová, MUDr.
Jana Švejdová
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Dozorčí rada: Bc. Jana Zatloukalová (předsedkyně), Ing. Zdeněk Antoň, Ing. Irena
Fatrová
Správní rada zasedala 15. 3., 31. 5. a 8. 11.
2019. Dozorčí rada zasedala 31. 5. a 8. 11.
2019. Schůzí se účastnily zakladatelky Sdílení Marie Gregorová a Jana Boháčiková.

Jsme členy:

Fórum mobilních hospiců
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Klub hospicových fundraiserů
Místní akční skupina Telčsko
KOUS Vysočina

Finance
©© Z veřejných zdrojů naši činnost dlouhodobě podporuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a stále více měst a obcí.
©© Po mnohaletých přípravách a splnění
přísných kritérií se nám podařilo uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami. V současné době přispívají k zajištění financování mobilní hospicové
péče i domácí ošetřovatelské péče.
Jedná se o tyto pojišťovny: Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR, Česká prů-

myslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR.
©© V roce 2019 náš projekt „Vytvoření nového pracovního místa na území MAS
Telčsko“ podpořila Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program
Zaměstnanost. Díky tomuto projektu
jsme mohli zaměstnat na částečný úvazek administrativní pracovnici.

15 І

Přehled hospodaření v roce 2019

Z

právu auditora a ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2019 vyhotovil
nezávislý auditor Ing. Zdeněk Jaroš.
Výrok auditora je bez výhrad.

Účetní závěrku a audit schválila správní
a dozorčí rada dne 22. 6. 2020.
V roce 2019 jsme dosáhli ziskového
hospodářského výsledku. Nevyužité zdro-

Výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Výnosy celkem

9 049 000 Kč
920 000 Kč
4 205 000 Kč
218 000 Kč
14 392 000 Kč

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Osobní náklady

2 284 000 Kč
11 327 000 Kč

Daně a poplatky

37 000 Kč

Ostatní náklady

108 000 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

305 000 Kč

Poskytnuté příspěvky

19 000 Kč

Daň z příjmů

45 000 Kč

Náklady celkem
І 16

14 125 000 Kč

je budou použity na financování provozu
našich služeb v roce 2020.
Finance, účetnictví: Hana Burianová

Fundraising

S

dílení je financováno z mnoha zdrojů, protože veřejné zdroje nepokryjí
veškeré náklady na provoz organizace.
Fundraising je nedílnou součástí fungování našich služeb, zejména pak mobilního hospice. Díky darům můžeme
například vždy poskytovat nejvhodnější
léčbu a péči, dát pacientům a jejich rodinám tolik času, kolik jen potřebují, set

kávat se s pozůstalými a pečovat o ně,
pečovat o náš tým a vzdělávat ho či nacházet a udržet ve Sdílení naše zaměstnance.
Významná je pro nás podpora řady
nadací. Díky hlasování veřejnosti v progamu Nadačního fondu Tesco jsme získali
16 000 korun na propagaci našich služeb. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla

Boromejského přispěla 30 000 korun na
mzdu zdravotní sestry. Výbor dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové přispěl částkou 36
579 korun na vzdělávání týmu mobilního
hospice. Nadace Člověk člověku podpořila
naši organizaci částkou 100 000 korun, Nadace J&T částkou 100 000 korun a Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota částkou
200 000 korun.
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Důležitá je pro nás podpora firem, které proto pravidelně oslovujeme se žádostmi o finanční či materiální dary. Oslovujeme i jednotlivce prostřednictvím letáků
se složenkou rozesílaných do poštovních
schránek v okolí Telče a Dačic, on-line dárcovských kampaní či sbírkových kasiček.
Řada dárců se rozhodla podporovat naši
činnost pravidelně formou měsíčních příspěvků, což nám pomáhá stabilizovat financování mobilního hospice a jsme za to
velmi vděční.
Samostatnou kapitolou je pořádání
dobročinných akcí. S velkým úspěchem
se setkal Velikonoční jarmark na zámku
v Telči a taktéž i třetí ročník Běhu městem šťastných lásek. Ten navštívilo 866
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běžců, kteří společně s firmami (Albi,
Pavel Diviš-Izolace, Mareček Indrustrie,
Ekoplast Telč, STANER CZ, Maxxisample
a další) přispěli k jeho rekordnímu výtěžku 360 125 korun. Ten jsme použili na
dofinancování automobilu pro mobilní
hospicovou péči a na provoz této služby. Proběhlo však také několik skvělých
akcí, které pro Sdílení uspořádal někdo
jiný: koncert sboru Smetana, benefiční
koncert učitelů ZUŠ Jihlava, přednáška
Marie Svatošové a Aleše Palána, velikonoční koncert v Hotelu Antoň, vernisáž
studentek GOB Telč s názvem „Střípky
Vánoc“, charitativní bazar MociPomoci,
rytířsko-andělská procházka na telčském
náměstí, koncert Inspiration Tchèque
v Bruselu, koncert ZUŠ Dačice v Panském
dvoře, koncert žáků Miroslavy Hofbauerové – ZUŠ v Jihlavě.
V roce 2019 fungoval i náš dobročinný obchod, a to hlavně v Panském dvoře
a v Hračkářství Trojan. Dále jsme prodávali
drobné zboží na našich akcích a během
festivalu Prázdniny v Telči. Zakoupit naše
zboží mohli i lidé z Knínic na každoročním
rozsvícení vánočního stromu.
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Vážíme si dlouhodobé podpory společnosti Toyota Central Europe – Czech,
která nám již od roku 2016 poskytuje své
automobily. Potěšilo nás pozvání na 2. reprezentační ples v pražském paláci Žofín.
V roce 2018 uspořádal Jakub Hejl výstavu
fotografií klientů odlehčovací služby a za
tento počin získal v roce 2019 ocenění Skutek roku. Výstava byla od září ke zhlédnutí
na malé scéně Horáckého divadla v Jihlavě.
Každoročně nás podporují návštěvníci Státního zámku v Telči příspěvkem do kasičky. Děkujeme panu kastelánovi Bohumilu

Norkovi a Lucii Norkové za tuto možnost
podpory domácí hospicové péče. Běžeckou dárcovskou výzvou na Vltava run nás
podpořil Petr Maleček se svými přáteli. Od
společnosti A-B Help jsme obdrželi k bezplatnému užívání vůz Ford Transit.
Naši fundraiseři jsou členy Klubu hospicových fundraiserů, který sdružuje fundraisery z hospiců z celé České republiky.
Schází se několikrát ročně, společně se
vzdělávají a sdílí zkušenosti. Společným
projektem tohoto klubu je portál www.
behyprohospice.cz. Darovací výzvu na

Prosíme, pomozte nám zajistit, aby nevyléčitelně nemocní
a jejich rodiny nepřišly o vzácný čas, který ještě mohou
strávit spolu.
Přispějte na náš sbírkový účet 100011997/7940.

Děkujeme.
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podporu tohoto portálu si vytvořil Jenda
Kroupa a se svojí ženou běžel v Lisabonu
svůj první maraton.
Bez nadací, firem a jednotlivců by náš
mobilní hospic nemohl fungovat. Jsme
vděčni za jakýkoli dar. Mockrát děkujeme.

Fundraiseři v roce 2019:
Jana Bělíková
Eva Švecová
Ing. Jana Tománková

Podpořili nás v roce 2019
Státní správa
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Jihočeský kraj
Fond Vysočiny
Evropská unie, Evropský sociální fond,
Operační program Zaměstnanost
Státní zámek Telč
Národní památkový ústav
Městys Batelov, Obec Borovná,
Obec Brtnička, Obec Černíč, Město Dačice
Obec Dolní Vilímeč, Obec Doupě
Obec Dyjice, Obec Hodice
Obec Hostětice, Obec Jilem
Obec Klatovec, Obec Krahulčí
Obec Lhotka, Městys Mrákotín
Obec Mysletice, Obec Mysliboř
Obec Nevcehle, Obec Olšany
Obec Olší, Obec Ořechov
Obec Panenská Rozsíčka
Obec Pavlov, Obec Písečné

Město Počátky, Obec Růžená
Obec Řásná, Obec Sedlatice
Obec Sedlejov, Město Slavonice
Městys Stará Říše, Obec Staré Hobzí
Městys Stonařov, Obec Studená
Obec Suchá, Město Telč
Město Třešť, Obec Třeštice
Obec Urbanov, Obec Vanov
Obec Volfířov, Obec Vystrčenovice
Obec Zadní Vydří, Obec Zvolenovice

Firmy a organizace
Albi Česká republika, a. s.
Alza.cz a. s.
Biokom CZ s. r. o.
Česká lékárna holding a. s.
Česká pirátská strana
DB servis s. r. o.
DMA Praha s. r. o.
Ekoplast Telč s. r. o.
Exte spoj s. r. o.
GIVT.cz s. r. o.
GPD a. s.
Chesterton ČR s. r. o.

Inspiration Tchéque
Karel Přibyl – Železářství Karel
Mareček Industrie s. r. o.
Maxxisample s. r. o.
Obrození 2000
Pavel Diviš – Izolace
Pizzerie Eva Marečková
Staner CZ s. r. o.
Tančírna Třešť
Toyota Central Europe – Czech, s. r. o.
Unie rodičů při ZUŠ Jihlava

Spolupracují s námi

A-B Help s. r. o.
Autocentrum BUPI s. r. o.
Autodílna David Nováček
České centrum fundraisingu
Folklórní soubor Krahuláček
Foto Ivana Brtvová
Fotoateliér Telč – Jana Kordíková
Fotograf Lukáš Šamal
Hotel Antoň
Hračkářství Trojan
Irena Fatrová
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KPMG Česká republika, s. r. o.
Moneta Money Bank, a. s.
Pavel Trojan – Pivovar Trojan
PDT s. r. o. – Panský dvůr Telč
Prázdniny v Telči
Pražírna Koruna
Pro life fitness Telč
Radniční restaurace a pivovar v Jihlavě
Reklamní potisk s. r. o.
RideWheel.cz
RoPraKAFE
SOMTservis s. r. o.
Švejk restaurant Telč
Univerzitní centrum Telč
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Nadace, nadační fondy

Fond Eurowag
Nadace Člověk člověku
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadace J&T
Nadace Komerční banky – Jistota
Nadační fond Tesco
Skils – nadační fond (dříve Weil, Gotshal)
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Fyzické osoby

Děkujeme všem lidem, kteří přispívají na
činnost Sdílení. Jste významnou součástí

naší organizace, velice si vaší štědrosti
vážíme. Díky vaší jednorázové či pravidelné podpoře tu můžeme být a poskytovat
zdravotní a sociální služby na profesionální úrovni a se srdcem na dlani.

Mediální podpora
City.cz
Český rozhlas Vysočina
Dačická televize Datel
Dačický zpravodaj
Jihlavské listy
Jihlavský deník
Telčské listy

Vzdělávací a osvětové akce v roce 2019
Leden

Duben

Březen

Květen

V lednu se konala beseda Pomáháme vám
zůstat doma v komunitním centru ve Studené.

V březnu se naše sociální pracovnice zúčastnily v Senátu ČR konference o neformální péči. Zároveň se v tomto měsíci konal seminář pro tým terénní odlehčovací
služby s názvem Manipulace a rehabilitace
s klientem, škola zad.

V dubnu se zdravotní sestry a sociální
pracovnice zúčastnily dvoudenního kurzu
Problematika smrti a umírání.

V květnu jsme v Telči uspořádali zasedání
Fóra mobilních hospiců a Klubu hospicových
fundraiserů. Také se opět vzdělával náš tým
terénní odlehčovací služby, a to na semináři
Jak zvládnout syndrom vyhoření.
V podvečer 23. května proběhlo ve Sdílení milé setkání třiceti pozůstalých rodin,
které Sdílení doprovázelo v období života,
kdy pečovaly o své blízké doma. Děkujeme
za vřelá setkání.
28. května se sociální pracovnice zúčastnily konference profesního svazu sociálních pracovníků.
MUDr. Jiří Turek se za Sdílení účastnil 16. ročníku světového kongresu Evropské asociace paliativní péče v Berlíně, a to díky podpoře Nadačního fondu
Avast.

Červen

V červnu zdravotní sestry absolvovaly seminář Komplikovaný zármutek.
Sdílení bylo také součástí Dne poskytovatelů sociálních služeb v Jindřichově
Hradci.
Díky podpoře Nadačního fondu Avast
a Fóra mobilních hospiců mohla ředitelka
Michaela Čeřovská navštívit Caritas Socialis a Caritas Wien.

Říjen

Sdílení se připojilo k celorepublikové týdenní kampani DOMA., která si klade za cíl informovat o tom, že pečovat doma je možné
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proběhl ve Sdílení také den otevřených
dveří.
2. října jsme se zúčastnili sympozia „Aktuální výzvy pro paliativní péči v Evropě
a ČR“ v Senátu Parlamentu ČR.
11. října mohli lidé společně se Sdílením zavzpomínat na své blízké zemřelé,
a to díky Vzpomínkovému pochodu s benefičním koncertem.
17. – 19. října se náš tým účastnil zasedání Fóra mobilních hospiců a XI. celostátní
konference paliativní medicíny v Olomouci.

až do posledního dne. Lidé se zapojili k této
kampani 7. října tak, že šli do práce či školy
v papučích. Fotili se, posílali a sdíleli fotky
s hashtagem #papucovyden. V tento den
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Součástí naší práce jsou i pravidelné supervize týmů. Již mnoho let nás jimi provází psychoterapeutka Mgr. Eva Oujezská,
od konce roku 2019 spolupracujeme s další supervizorkou Mgr. Ivou Mackovou.
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Dobrovolnictví ve Sdílení

D

obrovolníci jsou součástí Sdílení
již od jeho samého počátku v roce
2007. A jak je na tom Sdílení s dobrovolníky nyní po letech fungování? V roce 2019
mělo Sdílení 58 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 714 hodin. Velmi si vážíme
pomoci především na našich benefičních
akcích, které nemalou měrou finančně
podporují činnost mobilního hospice.
Dobrovolníci pomáhají s jejich organizací,
prodávají na našich stáncích s dobročinným obchodem nebo občerstvením. Ať
už to je Běh městem šťastných lásek nebo
naše jarmarky, bez pomoci dobrovolníků
by nebylo možné je realizovat. Ceníme si
také velké pomoci profesionálních dobrovolníků grafiků a fotografů, kteří se podílí
na lepší propagaci naší činnosti. Nově je
součástí našeho týmu i dobrovolnice –
fundraiserka Milena Kopečná. Naši dobrovolníci také pravidelně navštěvují klienty
SeneCura SeniorCentra v Telči. Společné
zpívání, povídání nebo pečení palačinek
přináší radost oběma stranám.
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Dobrovolníci mají v naší organizaci vždy
dveře otevřené. Jejich motivace je ve většině stejná jako motivace zaměstnanců.
Společně si přejeme, aby mohla naše organizace i nadále pomáhat lidem, kteří to potřebují, a děláme pro to vše, co je v našich
silách a schopnostech. Děkujeme ze srdce
našim dobrovolníkům, že jsou s námi!
Koordinátorka dobrovolníků:
Eva Švecová

Kontakt:

 603 200 536
 dobrovolnici@sdileni-telc.cz

Dobrovolníci v roce 2019
Helena Andreasová
Zdeněk Antoň
Hana Antoňová
Ludmila Bačáková
Vladimír Brtník
Eva Brtníková
Ivana Brtvová
Lenka Brychtová
Hana Burianová
Vladimír Čeřovský
Ryan Derksen
Zuzana Derksen
Michael Doležal
Martina Drexlerová
Magda Dzjapková
Jitka Farková
Jarmila Floriánová
Marie Gregorová
Kateřina Irová
Václav Kadlec
Milena Kopečná
Tereza Kostelníčková
Alena Kučerová
Marta Kupčíková
Jana Malinová
Lucie Mašterová

Romana Misařová
Helena Mokrá
Renata Neuwirthová
Olga Nováková
Jaroslava Nováková
Eva Pavlíková
Miroslava Pechková
Karolína Pikalová
Miloslava Píšová
Markéta Plhoňová
Vlasta Přibylová
Lenka Přibylová
Josef Salák
Lukáš Šamal
SDH Telč
Irena Stolaříková
Borek Straka
Ladislava Štumarová
Eva Švecová
Tereza Svobodová
Anna Svobodová
Vlastimil Sýkora
Zdeněk Tománek
Jana Tománková
Marie Tomášová
Drahoslava Vaníčková

Ivona Vejborová
Miroslava Vejvodová
Miloslava Žákovská
Jana Zatloukalová
Radek Zuda
Barbora Zudová

27 І

Poděkování
Děkuji zaměstnancům Sdílení za profesionální a zároveň
láskyplnou péči o naše klienty.
Děkuji členům správní a dozorčí rady za jejich aktivní zájem,
pomoc a podporu.
Děkuji dobrovolníkům za radost, kterou rozdávají.
Děkuji našim klientům a jejich rodinám za jejich důvěru a za to,
že s nimi můžeme sdílet významné okamžiky a mnoho se od
nich naučit.
Děkuji všem našim dárcům za jejich přízeň a štědrost.
Děkuji městu Telč za finanční, morální i lidskou podporu a za
poskytnutí prostor pro náš provoz.
Děkuji Státnímu zámku Telč za spolupráci a pomoc při pořádání
benefičních akcí.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají při přípravě a realizaci našich
akcí.
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Název: Sdílení o.p.s.
Sídlo: Masarykova 330, 588 56 Telč
IČ: 22673377
Web: www.sdileni-telc.cz
E-mail: info@sdileni-telc.cz
Telefon: 777 574 975
ID datové schránky: ihcv3g6
 facebook.com/sdileni.telc
INSTAGRAM sdilenitelc
Bankovní spojení:
Běžný účet: 3100008951/7940
Účet veřejné sbírky na podporu mobilní hospicové péče: 100011997/7940
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