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VĚNOVÁNÍ

Tuto výroční zprávu věnujeme našim příznivcům, především pak Vám, dárcům a dobrovolníkům. 
Vaše podpora je neocenitelná. Bez Vás bychom nemohli růst, rozvíjet služby, modernizovat prostředí, 
pořizovat nové vybavení, zvelebovat areál. Vážíme si Vaší obětavé pomoci a otevřeného srdce. 
Velice Vám děkujeme. Jste důležitou a nepostradatelnou součástí našeho týmu.

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad
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Vážení čtenáři,
charitativní hnutí je pevně zakot-
veno v tajemství vtělení: služba 
není jen činnost, ale především 
mystické nacházení Krista v chu-
dých. Svatý Vincenc z Pauly,  
jeden ze zakladatelů moderní 
evropské charity a péče o chu-
dé, to charakterizoval takto: Uvi-
díte, že láska je těžké břemeno, 
těžší než kotlík polévky a košík 
chleba. Ale vy si zachováte las-
kavost a úsměv. Nestačí dávat 
polévku a chleba. To dovedou 
i bohatí. Ale vy jste služebníci 
chudých. Vy je budete milovat.
Oblastní charita Rajhrad také 
v roce 2019 poskytovala služ-
by zavedené v síti regionálních 
služeb Jihomoravského kraje 
– podrobněji se o nich dočtete 
na dalších stránkách. Rok byl 
poznamenaný výraznými perso-
nálními změnami. Kromě změny 
na postu ředitele došlo k vel-
kému počtu změn na pozicích  

 
 
 
zaměstnanců v přímé péči i na 
pozicích vedoucích – vedoucí 
lékařka hospice, fundraiserka, 
projektový manažer, pracovník 
publicity, kompletní personál 
nízkoprahového zařízení VATA. 
Ve výsledku s potěšením konsta-
tuji, že to nemělo vliv na snížení 
kvality poskytovaných služeb. 
Proto moje poděkování patří pře-
devším zaměstnancům rajhrad-
ské Charity. Na konci roku nás 
bylo 104, buď na plný, nebo čás-
tečný úvazek. K tomu připočtěme 
množství dobrovolníků: 167 stá-
lých a 2 081 při sbírkách, kteří 
nezištně slouží našim klientům. 
Pomáhají různými formami, ať 
v přímé péči o klienty nebo  
různými pracemi, ať pomocí  
individuální nebo firemní nebo 
přímo v areálu Charity nebo při 
sbírkách.
Poděkování patří také dárcům, 
kteří umožňují zajistit rozvoj 

a kvalitu služeb. 
Vám všem Pan Bůh zaplať! 
Všichni tvoříme Oblastní charitu 
Rajhrad takovou, jaká je. Stejně 
tak jako je pro nás důležitý kaž-
dý pacient či klient, je pro fungo-
vání všech služeb zásadní každý 
jednotlivý pracovník. Děkuji na-
šim spolupracovníkům za jejich 
nasazení a srdečnost. 

S úctou,
     Mgr. Zdeněk Strašák

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
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Posláním Oblastní charity Rajhrad je 
zajištění pomoci, podpory a odborné péče 
všem, kteří se ocitli v takové životní situaci, 
kterou nejsou schopni zvládnout vlastními 
silami. 

Pomáháme seniorům, nemocným lidem, 
lidem se zdravotním a kognitivním 
postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, 
ohroženým dětem a mládeži. Poskytujeme 
služby pobytové i terénní.

Děti a mladí lidé u nás mají možnost trávit 
volný čas v NÍZKOPRAHOVÉM CENTRU 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ŽIDLOCHOVICÍCH, 
kde jim nabízíme zázemí a odbornou 
pomoc při řešení problémů.

Umírajícímu člověku a jeho rodině nabízí-
me zdravotní, sociální i duchovní péči v ka-
menném hospici v DOMĚ LÉČBY BOLESTI 
S HOSPICEM SV. JOSEFA, 
a prostřednictvím MOBILNÍHO HOSPICE 
SV. JANA, jehož multidisciplinární tým 

dojíždí k pacientovi domů. 
Lidem, kteří potřebují pomoc s hygienou, 
úklidem domácnosti, s oblékáním, 
s přípravou a podáváním jídla a dalšími 
každodenními činnostmi, je po celý týden 
k dispozici CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA.

O klienty s lehkou či středně těžkou demencí 
pečujeme v CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ SV. 
LUISY, které se nachází v areálu Oblastní 
charity Rajhrad. Prostřednictvím CHARITNÍ 
OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBY poskytujeme 
odbornou zdravotní péči pacientům 
v domácím prostředí.

Seniorům, lidem nemocným nebo po 
úrazu je k dispozici naše PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK. 

Pacientům v hospici nabízíme služby 
FYZIOTERAPIE. Je možné k nám dochá-
zet také ambulantně. Klienty přijímáme na 
základě doporučení ošetřujícího lékaře. 

V areálu Domu léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa je pro vás otevřena 
KAVÁRNA SLUNEČNICE, kde můžete 
relaxovat v příjemném vnitřním prostoru 
nebo na zahrádce. 

Chcete se dozvědět více?

Číslo na recepci Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa je 547 232 223. 
Po zavolání budete přepojeni na kompe-
tentního pracovníka, který zodpoví vaše 
dotazy a bude vám případně osobně 
k dispozici.

Informace rovněž můžete vyhledat na 
stránkách www.rajhrad.charita.cz, kde 
najdete odkazy také na Facebook 
a Instagram. Proč je dobré nás sledovat? 
Budete vědět, co je nového, kam směřují 
vaše dary nebo jaké projekty právě 
připravujeme. 
Pokud potřebujete vy nebo vaši blízcí 
pomoc a podporu, jsme tu pro vás. 

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY RAJHRAD
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Otče, od kdy působíte v Oblastní charitě 
Rajhrad?

„V roce 2001, několik měsíců po jeho za-
ložení, mě tam brněnský biskup pověřil 
duchovní službou. Měl jsem už určitou 
zkušenost se zdravotnictvím; asi 10 let jsem 
byl zaměstnán jako inženýr v Masaryko-
vě onkologickém ústavu v Brně na Žlutém 
kopci, několik roků jsem byl stálý jáhen. 
V roce 2005 mě otec biskup vysvětil na kně-
ze a vedle hospice mi pak dal příležitost se-
známit se s většinou brněnských nemocnic. 
Od roku 2012 je mým hlavním působištěm 
brněnská Nemocnice Milosrdných bratří 
a její LDN, na jedno odpoledne v týdnu 
pak dojíždím do rajhradského hospice. Ka-
ždé zdravotnické zařízení má jiné poslání  
a s tím souvisejí nejenom jeho požadavky 
na personál, ale i na vztah pacientů k du-
chovní službě.
 
Brzy po převratu v roce 1989 jsem měl po-
cit, že duchovní služba je personálem doce-
la vítána v hospicích a v Masarykově onko-
logickém ústavu. V klasických nemocnicích 
jsme byli spíše trpěni. Důvěra se postupně 
budovala, až nás lékaři i sestry přestali vní-

mat jako nějaké pochybné zaříkávače. Od 
té doby je atmosféra pro duchovní službu 
stále příznivější. Zdá se mi, že lidé, pacienti 
i zaměstnanci, nás vnímají přívětivěji; cítí, že 
se o ně skutečně zajímáme.

V Rajhradě a jeho hospici se cítím jako 
doma. Cestou od vlaku nebo autobusu po-
tkávám známé. Je to město, ale lidé se tu 
často zdraví, i když se neznají. Někdy už 
cestou do hospice vyslechnu novinky, boles-
ti i radosti, a na zpáteční cestě další. Větši-
nou nemám kolárek, ale lidi si mezi sebou 
řeknou, co jsem zač. 

Je rozdíl mezi duchovní péčí v nemocnici 
a v hospici?

„Velký. Ale v první řadě záleží na tom, 
komu a čemu nemocnice slouží. Když do 
špitálu přijde nemocný s potížemi, u kte-
rých je zřejmé, že za pár dní bude zase 
dobře, nepotřebuje duchovní službu. Ale 
když Smrtka vykukuje z každého kouta, 
tak nemocný i jeho blízcí smýšlí jinak. Před 
dvaceti lety většina lidí viděla v hospici leda 
lepší márnici.  Dnes je všeobecné povědomí 
blíž skutečnosti, což je velký krok kupředu. 

Hospic dle mého názoru nemá být místem 
ponurým, ale naopak místem naděje. Kdo 
volá do hospice poprvé, bývá v obavách. 
Samozřejmě je v tu chvíli důležité především 
to, co a jakým tónem volající slyší od kom-
petentní osoby. Ještě to pro lepší pochopení 
víc rozvedu. 

V klasické nemocnici se snaží člověka dát 
dohromady a vypustit ho do světa. On-
kologie je specifická. Nejde však ani tak 
o diagnózu, nýbrž o to, že pacient se často 
opakovaně vrací, takže obě strany jsou si 
známy. A sestra, která pacienta přijímá, už 
se – mimo jiné – zeptá na rodinné novinky. 
Pacient vnímá, že špitál v něm nevidí zhoub-
ný nádor, nýbrž člověka. Je to zkrátka úpl-
ně jiné prostředí než v klasickém špitálu. 
A hospic? Tam je hranice vlídnosti a laska-
vého přístupu ještě posunutá. Pacientům se 
snažíme vyjít maximálně vstříc, plnit přání, 
ulevit jim od bolesti fyzické i duševní. Pomá-
háme rovněž v oblasti sociální. Zažil jsem 
v různých hospicích usilovné snahy pomoci 
znepřátelené rodině.“
           (pokračování na str. 6)

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

HOSPICOVÁ PÉČE A DUCHOVNÍ PROVÁZENÍ OČIMA
KNĚZE JANA ZACHOVALA
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Jak probíhá duchovní sezení či rozhovor 
s pacientem? Co nejvíce lidé řeší?

„S praktikujícími věřícími se obvykle do-
mluvíme snadno. Obecně pak pokládám 
za důležité, aby byla nastolena přátelská 
atmosféra. Lidé se potřebují vypovídat.

Je potřeba nesoudit, naslouchat a nechat 
člověka mluvit o všem, co potřebuje sdělit. 
Hospicového pacienta často nejvíc neza-
jímá fakt, že zemře. S tím se už většinou 
vyrovnal; vždyť podmínkou pro přijetí do 
hospice je, že svůj zdravotní stav a vyhlídky 
zná. ‚Zbožné lži‘  jeho nejbližších nadě-
lají velké škody. Po několika málo dnech 
v hospici pacient obvykle získá k personálu 
důvěru a lékař s ním může mluvit otevřeně 
a ujistit ho, že to, čeho se člověk obvykle 
nejvíc bojí (bolest, dušnost), medicína dnes 
už zvládne.  Kromě strachu pak lidé řeší, 
co bude například s jejich pejskem, pokud 
už třeba nemá nikoho z rodiny, kdo by se 
o něj postaral. A také věci praktické či po-
třebné. Chtějí vytřídit korespondenci nebo 
dát do pořádku doklady, setkat se nebo za-
telefonovat si se sestřenicí, omluvit se první 
manželce atd. I pro sdílení těchto problémů 
najde nemocný v hospici poučeného part-
nera i rádce. 

Je moc důležité takzvaně nastoupit do loď-
ky spolu s pacientem, tedy nic nekorigovat, 
ale nechat se unášet po proudu, naladit se 
na potřeby konkrétního člověka. Někdy roz-
hovor nejde snadno. Tak třeba jen sedíme. 
Když tak přemýšlím, mám pocit, že jednou 
z nejsilnějších stránek hospiců je zvládnutí 
kritického období od chvíle, kdy se pacient 
dozví, že jeho smrt se skutečně blíží, ale 
že má možnost ještě spoustu věcí vykonat 
nebo zařídit tak, jak by si přál. To mnoho 
nejbližších neumí a v nemocnicích na to 
nikdo nemá čas. Hloupé klišé, že věřící to 
má jednoduché, pomodlí se a ‚pámbíček‘ 
mu všechno zařídí, se skutečně ještě ob-
čas vyskytuje. Ale díky hospicům získává 
širší veřejnost povědomí o tom, jak toto 
období skutečně prožívají věřící i nevěřící, 

a jak je možné jim při doprovázení pomoci. 
Tento osvětový aspekt hospiců pokládám 
za mimořádně důležitý. Většina hospico-
vých pacientů má ještě několik blízkých, 
kteří za nimi občas do hospice přijdou, 
a ti‚ na vlastní kůži‘ poznají nejenom atmo-
sféru hospice, nýbrž tu a tam prohodí slovo 
s některým zaměstnancem, a to někdy stačí 
k tomu, aby se i jejich vztah k umírání změnil.“ 

Otče, jak Vy osobně vnímáte smrt?

Chacha, právě jsem si uvědomil, jak se 
vzadu v hlavě vlastně těším, že umírat budu 
v rajhradském hospici. I když bych se tam 
logicky nemohl chodit navštěvovat, je tam 
mnoho těch, kterým důvěřuji. 

Ale vážně. Není to kněz, kdo se setkává 
v hospici se smrtí nejčastěji. Jistě, mnoho-
krát jsem byl u lůžka umírajícího, který za 
mé přítomnosti vydechl. Ale jiní se s ním 
setkávají denně, jsou svědky jeho postup-
ného mizení nebo zhoršování a zmatení, 
a přitom mu poskytují ty nejdůvěrnější služ-
by. Několikrát jsem pomáhal při upravo-
vání zesnulého, což je další silná stránka 
hospice. Zemřelý je krásně upraven, leží 
na lůžku, v ruce malou kytičku nebo křížek, 
na nočním stolku svíčka. I to je hospicová 
osvěta. 

A jak vnímám smrt?  Téměř desetileté soužití 
s hospicem a jeho hrdiny, většinou hrdinka-
mi, je pro mě významnou životní etapou. 
Ani ve snu by mě nenapadlo, co všechno 
tam poznám a co mě neocenitelně obohatí. 
A přece: když jde o umírání nebo smrt ně-
koho z nejbližších, jsem na tom stejně jako 
ostatní. Stvořitel nás poslal do světa a my 
odchod z něj vnímáme bolestně. Kdo se do-
mnívá, že to má vyřešeno, ať občas zajde 
na setkání rodičů, kterým umřelo dítě.

Obecně vzato si myslím, že máme velkou 
tendenci smrt vytěsňovat, nebavit se o ní. 
Na druhou stranu se ale obklopujeme akč-
ními filmy, horory, adrenalinovými sporty. To 
téma nás svým způsobem láká. Jen se nám 

o něm nechce mluvit v souvislosti s vlastní 
osobou nebo našimi nejbližšími.
Smrt nemusí být děsivá, a nemocný, tím spí-
še umírající, by se neměl cítit opuštěn. Měl 
by mít možnost volby, kdy chce být sám 
a kdy chce mít někoho při sobě. Ne vždy 
se podaří být s pacientem při posledním 
vydechnutí, ale v období před ním se snaží-
me maximálně vycházet vstříc jeho přáním 
a potřebám. 

Moc oceňuji, že smrtí pacienta hospicová 
péče nekončí. Podle možnosti se snaží-
me nabízet pomoc nebo radu pacien-
tovým blízkým a pak pozůstalým, ať už 
prostřednictvím duchovních, psychologů, 
sociálních pracovníků nebo lékařů, sester 
a pečovatelek. Lidé k nám mohou zajít, 
svěřit se, ulevit bolesti a smutku. Pořádají se 
i vzpomínkové akce pro pozůstalé, kdy 
se tito opět mohou setkat s personálem.“ 

Vnímáte zvýšené psychické zatížení za-
městnanců hospice oproti jiným profesím?

„Blízkost mezi nemocnými a personálem 
znamená zvýšenou emoční zátěž z úmrtí, 
která jsou v hospici prakticky každodenní 
událostí. Člověk těžko nese, když se s ně-
kým více sblíží, a on zemře. A tak to je čas-
to. Ale přece se domnívám, že odměna za 
takovou mimořádnou služební zátěž existu-
je; jde přece o zranění z lásky k nemocné-
mu. A tu odměnu asi Pán posílá rovnou do 
srdce svých věrných.“

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

HOSPICOVÁ PÉČE A DUCHOVNÍ PROVÁZENÍ OČIMA
KNĚZE JANA ZACHOVALA (pokračování ze str. 5)
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V lůžkovém hospici pomáháme klientům 
prožívat každý den tak, aby se cítili ma-
ximálně komfortně a v bezpečí. Smyslem 
paliativní péče je zmírnění příznaků prová-
zejících onemocnění takovým způsobem, 
aby zůstala v maximální míře zachována 
kvalita pacientova života. Paliativní péči po-
skytujeme pacientům s onkologickým one-
mocněním a s nevyléčitelným chronickým 
onemocněním. 

O pacienta je komplexně postaráno za 
spolupráce multidisciplinárního týmu: léka-
ře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka, 
psychologa, pečovatelky a duchovního. 
Společně s rodinou hledají tito odborníci 
pro pacienta nejschůdnější řešení jeho po-
tíží a zmírňují diskomfort spojený s nemocí.  

Lékaři, sestry a pečovatelky jsou k dispozici 
pacientovi 24 hodin denně a pomáhají 
tišit bolest, zvládat dušnost, úzkosti, před-
cházet proleženinám a být pacientovi oporou. 

Protože je pro nás důležité, aby se klient 
cítil pohodlně a uvolněně, vycházíme 
vstříc mnoha jeho přáním a požadavkům. 
Pacient si může do hospice vzít věci, které 

má rád, tedy například oblíbené květiny, 
knížky nebo křeslo. Příbuzní mohou svého 
blízkého navštívit kdykoli, čas návštěv není 
v hospici nijak omezen. V případě zájmu 
nabízíme možnost ubytování v prostorách 
hospice. Pokud si to pacient přeje, může ho 
rovněž navštívit milovaný domácí mazlíček.

Řada studií účinnost a pozitivní dopady 
paliativní péče potvrzuje. Může nejen pro-
dloužit, ale především výrazně zkvalitnit ži-
vot pacienta oproti standardní nemocniční 
léčbě. Námi poskytovaná paliativní péče 
navíc nekončí úmrtím pacienta. Personál 
hospice je k dispozici pozůstalým i v době 
truchlení. Pomoc a podpora probíhá for-
mou poradenství a duchovní útěchy, dále 
pořádáme komunitní akce a setkání pro 
pozůstalé. 

Statistika
V roce 2019 jsme pečovali v lůžkovém hos-
pici celkem o 390 klientů, z toho o 166 
mužů a 244 žen. Průměrný věk klienta byl 
71 let, průměrná délka hospitalizace činila 
32 dní. 

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

HOSPICOVÁ PÉČE
„Mě nezajímá dav.
Kdybych viděla davy trpících, nikdy bych 
nemohla svoji práci začít.
Zajímá mě jednotlivec.
Tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.“

           – Matka Tereza

Paliativní péči u nás poskytujeme buď  
formou lůžkového hospice (péče vhodná 
pro pacienty, kteří z různých důvodů  
nechtějí/nemohou zůstat doma), nebo 
formou  mobilního hospice (péče   poskytovaná 
v domácím prostředí, dostupná 24 hodin 
denně). 

LŮŽKOVÝ HOSPIC
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Pokud si pacient přeje zůstat doma a má 
rodinu či blízkou osobu, která je ochotna se 
o něj postarat, je možné paliativní péči za-
jistit formou terénní služby, tedy mobilního 
hospice. K pacientovi dojíždí multidiscipli-
nární tým, jehož součástí je lékař, zdravotní 
sestra, sociální pracovník, psycholog, pečo-
vatelka a duchovní pracovník. Společně s 
rodinou hledají tito odborníci pro pacienta 
nejschůdnější řešení jeho potíží a zmírňu-
jí diskomfort spojený s nemocí.  Služba je 
dostupná 24 hodin denně, podmínkou 
je pouze podpora rodiny nebo blízké 
osoby, která se o pacienta stará v době 
nepřítomnosti multidisciplinárního týmu. 

Jako v případě lůžkového hospice, i zde 
platí, že maximálně respektujeme přání a 
potřeby pacienta, pomocí medikace zmír-
ňujeme příznaky doprovázející onemocně-
ní, ulevujeme dušnosti, bolesti a úzkostem. 
Telefonické konzultace v případě zhoršení 
stavu pacienta jsou samozřejmostí; vše 
záleží na společné domluvě. Důležité 

pro nás je, aby pacient nestrádal, netrpěl 
a aby se za dané situace cítil maximálně 
komfortně.

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

PŘÍJMY DOMU LÉČBY S HOSPICEM

příjmy od klientů za
ubytování a stravování

dotace od státu

příjmy z úhrad za
poskytovanou péči

ostatní příjmy

Mudr. Lucie Světláková
primářka Domu Léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa
Telefon: 731 642 472
E-mail: lucie.svetlakova@rajhrad.charita.cz

Bc. Magda Audyová
vrchní sestra Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa
Telefon: 739 389 233
E-mail: magda.audyova@rajhrad.charita.cz

Víte, že žádost o přijetí 
můžete podat i elektronicky?

Na www.rajhrad.charita.cz najdete odkaz 
na E-ŽÁDOST v pravé horní části webu.

KONTAKT

MOBILNÍ HOSPIC SV. JANA
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„Děkujeme za vzornou a příkladnou 
péči o našeho tatínka, který strávil po-
slední dny života zde v hospici. Byli a 
jsme velice spokojeni s tím, jak se o něj 
staral veškerý personál počínaje lékař-
kami a pomocným zdravotnickým per-
sonálem konče. Také my jako rodina 
jsme cítili účast a podporu v nelehkých 
chvílích. Děkujeme. 17. 12. 2019.“

„Vážení a milí, ze srdce vám všem chce-
me poděkovat za naši maminku, která 
pobývala ve vašem hospici ve dnech 
22. až 28. března. I když byl tento 
pobyt krátký, setkali jsme se při návště-
vách s příkladnou péčí, ohleduplností, 
laskavostí a nečekaným optimismem 
všech vašich zaměstnanců. Při rych-
le se zhoršujícím stavu naší maminky 
bylo pro nás velkou útěchou, že díky 
vaší péči netrpěla bolestmi, a nakonec 
jí bylo dopřáno v pokoji a ve smíření 
z tohoto světa odejít. Viděli jsme, jak 

potřebná a nenahraditelná jsou hos-
picová zařízení; domy plné víry, lásky 
a naděje. Nesmírný obdiv a díky vám 
všem. 10. 4. 2019.“

„Vážení zaměstnanci hospice, jsem 
manželkou vašeho bývalého pacienta. 
Velmi jsem si přála, aby až bude můj 
milovaný manžel z tohoto světa bude 
odcházet, aby to bylo v důstojném pro-
středí, když už to nemohlo být doma, 
obklopen láskou a péčí. Toto vše, a 
ještě mnohem více, jste manželi všich-
ni dopřáli. Ať už lékaři, sestřičky nebo 
pečovatelky. Vaše práce zaslouží ten 
největší obdiv a poděkování za všech-
ny pacienty, kteří u vás z tohoto světa 
odcházejí. Stále je mně moc smutno, 
ale vědomí, že můj manžel opouštěl 
svět v láskyplném prostředí, mi pomá-
há můj smutek překonávat. S hlubokou 
vděčností vám všem děkuji a přeji vám 
v tomto vašem poslání hlavně hodně 

zdraví, plnou náruč štěstí, síly a spoko-
jenosti do dalších let. Jste pro všechny 
pacienty andělé! Děkuji. 23. 1. 2019.“

OHLASY POZŮSTALÝCH
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

KONTAKT

KONTAKT

Ondřej Michalík
vedoucí Mobilního hospice sv. Jana
Telefon: 734 435 127
E-mail: mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz

Mgr. Lenka Krutinová
vedoucí služby, sociální pracovnice
Telefon: 731 124 470
E-mail: pecovatelskasluzba@rajhrad.charita.cz

Víte, že žádost o přijetí můžete 
podat i elektronicky?

Na www.rajhrad.charita.cz najdete odkaz 
na E-ŽÁDOST v pravé horní části webu.

Buď projevem laskavosti;
měj laskavost ve tváři, v očích, v úsměvu, 
ve vřelém pozdravu.“
           – Matka Tereza 
 
Charitní pečovatelská služba patří mezi 
služby terénní. Pečovatelky pomáhají 
klientům se základními životními potřeba-
mi, a to přímo v jejich vlastním sociálním 
prostředí – doma. Služba je poskytována 
osaměle žijícím lidem, osobám imobilním, 
zdravotně či kognitivně postiženým, osobám 
s chronickým onemocněním nebo těm, kteří 
již nejsou zcela soběstační. Personál pomá-
há klientům s osobní hygienou, s drobným 
nákupem, s přípravou a podáním jídla, 
s úklidem či se základním sociálním
poradenstvím.

Statistika
Odborná péče byla v roce 2019 poskytnuta 
1257 klientům. Celkový počet návštěv činil 
18 594. Za celý rok pečovatelky najezdily 
77 253 km. 

TRŽBY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2019
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Dvojčata Jirka a Ruda jsou v naší péči již 
několik let. Za tu dobu si zvykli především 
na naši pečovatelku Ilonu Vondráčkovou, 
ke které přilnuli a se kterou si vytvořili 
nebývale přátelský a blízký vztah. Bratři 
jsou lehce kognitivně postiženi, dokážou se 
však o sebe elementárně postarat. 
Úkolem pečovatelky je připomínat jim  
každodenní úkony, trávit s nimi volný čas, 
občas jim pomoci s administrativou a 
s prací na zahradě, která je pro oba bratry 
velikým koníčkem. Venku tráví při pěkném 
počasí skoro celý den. Na zahradě pěstují 
rajčata, papriky, jahody, cibuli a česnek, 
pečlivě se starají o ovocné stromy. Úrodu 
pak rádi zpracovávají a konzumují. 

Žijí, jak se říká, tady a teď. Tu si posedí 
na lavičce, tu obhospodaří záhon, v pokli-
du snědí oběd, postarají se o úklid kuchyně 
a vzájemně se přitom doplňují. Jeden 
z nich je průbojnější, druhý se drží spíše 
v pozadí. 
Jak říká jejich oblíbená pečovatelka Ilona: 
„Jsou to moje sluníčka a moc ráda za nimi 
jezdím. Když tam má jet někdo jiný, jsou 
z toho trochu ve stresu, přece jen už si na 
mě zvykli. A ta náklonnost je oboustranná.“ 
Když o nich Ilona mluví, je vidět, že jí sku-
tečně přirostli k srdci. Při jedné z návštěv se 
mi její slova potvrdila. Oba bratři jí překot-
ně sdělovali nejnovější novinky, ukazovali 
přírůstky na zahradě 

a bylo evidentní, že jsou moc rádi, že za 
nimi zase přijela.
V roce 2019 jim personál pečovatelské 
služby pomohl s realizací nové kuchyňky. 
„Pomáháme, s čím je zrovna potřeba,“ říká 
vedoucí CHPS, Mgr. Lenka Krutinová. „Vý-
kony nelze zobecnit. Pro všechny naše klienty 
děláme maximum, každý je pro nás důležitý. 
Snažíme se nejen zajistit péči, ale také 
podporovat klientovu soběstačnost a samo-
statnost a zároveň v případě zájmu zapojit 
do péče nejbližší rodinu.“ Oba bratři jsou za 
veškerou podporu velmi vděční. Při odchodu 
pohladil jeden z nich Ilonu po rameni a bylo 
evidentní, že pouto mezi nimi je silné.

KDYŽ SE PEČOVATELKA STANE SOUČÁSTÍ RODINY

Charitní ošetřovatelská služba patří mezi 
služby terénní. Zdravotní sestry dojíždí 
za pacientem domů a poskytují odbor-
nou zdravotní péči všem, kteří z důvodu 
nemoci, stáří či zdravotního postižení 
nejsou soběstační nebo se nemohou 
dostavit do nemocnice či k ošetřujícímu 
lékaři. Péče je poskytována na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci 
s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm 
dní v týdnu. 

Statistika
Odborná zdravotní péče byla v roce 2019 
poskytnuta 477 pacientům. Celkový počet 
návštěv činil 12 122.
Za celý rok ošetřovatelky najezdily 69 571 km.

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA          „Největší umění ze všech je umění být užitečný.“ 
       – Benjamin Franklin

KONTAKT 

Eva Žilková
vedoucí charitní ošetřovatelské služby
Telefon: 737 220 084
E-mail: domacipece@rajhrad.charita.cz 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. LUISY „S příchodem dospělosti zjistíte, že máte dvě ruce. Jednu, 
abyste pomáhali sobě, a druhou, abyste pomáhali ostatním.“ 
        – Audrey Hepburn

Chráněné bydlení sv. Luisy je pobytová služ-
ba určená pro osoby s lehkou až středně 
těžkou demencí. Zařízení je součástí areálu 
Oblastní charity Rajhrad. Personál se snaží 
podporovat klientovu samostatnost a sobě-
stačnost a vytvářet domácké prostředí, ve 
kterém se klienti cítí bezpečně a komfortně. 
Zařízení disponuje dvaceti lůžky. Klienti jsou 
ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůž-
kových pokojích, které si uzpůsobí svým 
potřebám tak, aby se cítili příjemně. V pra-
xi to znamená, že si mohou pokoj vybavit 
vlastním nábytkem a předměty, ke kterým 
mají blízký vztah. O klienty se stará multi-
disciplinární tým složený z pečovatelů, psy-
choložky, zdravotní sestry a aktivizačních a 
sociálních pracovníků.

Vedoucí zařízení, paní Bc. Lenka Salajková 
shrnuje rok 2019 následovně: „S každým 

klientem, který k nám přijde, se snažíme 
od začátku pracovat tak, aby se co nejlépe 
adaptoval. Jak již bylo uvedeno, podpo-
rujeme jejich samostatnost a soběstačnost, 
a snažíme se, aby u nás prožili co nejvíce 
pozitivních zážitků. Samozřejmě že není 
každý den jednoduchý, to je realita, ale 
děláme maximum pro to, aby u nás klien-
ti zažili co nejvíce příjemných okamžiků, 
a cítili, že se o ně skutečně zajímáme a že 
se jim věnujeme. 

hKonkrétně například společně vyrábíme 
sirupy z levandule, které máme na zahradě 
spoustu, věnujeme se arteterapii, zpracová-
váme zeleninu a bylinky, vyrábíme různé 
keramické drobnosti v rámci aktivizačních 
činností, za hezkého počasí mohou klienti 
posedět v nově vybudované zahradě, která 
skýtá klidné a příjemné zázemí se spoustou 

květin a stromů, a vítány jsou také rodiny 
klientů, které mohou se svými blízkými strávit 
společné chvíle. Z akcí, které jsme v roce 
2019 uspořádali pro klienty a jejich příbuzné 
bych zmínila dvě:

společné letní grilování, při kterém jsme 
poseděli v zahradě, hráli hry a promítali 
fotky, které personál během roku pořídil. 
Za zmínku stojí také předvánoční setkání, 
které se už dá považovat za tradiční zá-
ležitost. Zpívají se koledy, klienti hrají na 
nejrůznější nástroje, příbuzní donesou do-
mácí cukroví a všichni společně posedíme. 
Loni se nás sešlo kolem sedmdesáti a byl 
to moc fajn zážitek, na který rádi vzpomí-
náme. Spokojenost klientů je pro nás priori-
tou. Jsem velmi ráda, že máme takový tým 
kolegů, kteří dělají vše pro to, aby tuto vizi 
denně naplňovali. “

KONTAKT

Bc. Lenka Salajková
vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Telefon: 731 405 543
E-mail: lenka.salajkova@rajhrad.charita.cz 
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Statistika
Za rok 2019 navštívilo VATU celkem 203 
klientů, z toho 97 mužů a 106 žen. 

Součástí služeb poskytovaných pod zá-
štitou Oblastní charity Rajhrad je od roku 
2011 také Nízkoprahové centrum pro děti 
a mládež VATA. Jde o sociální službu pro 
uživatele ve věku od 11 do 26 let. Za-
řízení je určeno pro děti a mladé lidi, kteří 
neví, jak trávit svůj volný čas, mají problémy 
se vztahy ve škole či v rodině, jsou ohroženi 
závislostí, nedaří se jim najít si kamarády, 
mají partnerské problémy nebo nemohou 
najít práci. Nízkoprahovostí se rozumí 
dostupnost pro každého, kdo chce bez 
přihlášek a bez zbytečného administrování 
účelně trávit svůj čas mezi vrstevníky. 
Vstup i odchod z klubu během otevíracích 
hodin zařízení není nijak omezen. Uživa-
telé mají možnost podílet se na vytváření 
programových aktivit. Získávají tak sociální 
dovednosti a učí se budovat vazby se svými 
vrstevníky. Program v klubu spoluvytvářejí 
a korigují odborníci vyškolení na sociální  
a společenskou problematiku. Podmínkou 
využívání zařízení je pouze slušnost, ohle-
duplnost, dodržování dohodnutých pravi-
del a zábava bez alkoholu, cigaret a drog.

KONTAKT

Václav Nečas, DiS.
vedoucí centra 
Telefon: 739 389 264
E-mail: vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

PŘÍJMY CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

příjmy od uživatelů za poskytnuté
ubytování a stravování

dotace od státu

příjmy z úhrad
za poskytovanou péči

ostatní příjmy

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ VATA

„Opravování dělá hodně,
ale povzbuzení dokáže pomoci člověku daleko více.“ 
                 – Johann Wolfgang von Goethe
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SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ „Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdyko-
li se upřímně snažíme pomoci někomu jinému, pomáháme 
i sami sobě.“               – Ralph Waldo Emerson

Součástí týmu Oblastní charity Rajhrad 
jsou také sociální pracovnice, které pečují 
o pacienty, klienty a jejich rodiny. Pomáhají 
s organizací příjmu nových pacientů do hos-
pice, komunikují s rodinami a příslušnými 
zařízeními, odkud pacienti přicházejí. Ob-
starávají administrativu spojenou s vyříze-
ním příspěvku na péči a jsou velikou oporou 
rodinám v těžké životní situaci. Většinu času 
komunikují s pacienty a jsou jim k dispozici 
v případě potřeby řešení situace týkající se 
sociální oblasti. 
Podílejí se také na organizaci akcí, které 
během roku chystáme pro pacienty, klien-
ty, rodiny či pozůstalé. Jedná se například 
o Strom vzpomínek nebo Srdce plná 
vzpomínek. Sociální pracovnice také v pří-
padě terénních služeb dojíždějí do domovů 
našich pacientů a klientů. 
„Ke každému našemu pacientovi či klientovi 

přistupujeme individuálně a hledáme cesty 
k naplnění všech jeho potřeb,“ zdůrazňuje 
vedoucí sociální pracovnice a zároveň ve-
doucí odlehčovacích služeb, Bc. Kateřina 
Zoufalá, DiS. „Za přispění celého odborné-
ho týmu usilujeme o to, aby poslední dny 
a týdny života našich nemocných byly pro-
žity pokojně, bez utrpění a v obklopení blíz-
kých osob. Specializovanou paliativní péči 
hospicového typu poskytujeme dle zákona 
372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a je provázaná s pobytovou odlehčovací 
službou dle zákona 108/2006 Sb. o soci-
álních službách. Poskytujeme také odborné 
sociální poradenství zaměřené na pečující 
osoby. 
Zájem o zdejší hospicovou péči je dán 
nejen našimi zkušenostmi, ale také dobrou 
spoluprací s mnoha dalšími zdravotnickými 
a vzdělávacími zařízeními, a dále osvětou 

v oblasti paliativní péče. Hlavní je pro nás 
důvěra nemocných a jejich blízkých.“

Z DOPISŮ POZŮSTALÝCH
„Jménem naší rodiny bych vám chtěl po-
děkovat za excelentní péči o tatínka a ná-
sledné i o maminku v průběhu posledních 
pár měsíců a za zpříjemnění posledních 
momentů jejich života, jak jen to bylo mož-
né. Vy a všechen váš personál jste odvedli 
skvělou práci a bylo mi potěšením, že jsem 
měl možnost se se všemi osobně setkat a 
pohovořit během mé návštěvy. 
Velmi na mě zapůsobilo prostředí a lidé, 
všichni byli ochotní a přátelští a bylo příjem-
né s nimi být. Díky moc ještě jednou. Pokra-
čujte v této skvělé práci, kterou děláte pro 
lidi v okolí Brna, i nadále.“

KONTAKT

Bc. Kateřina Zoufalá, DiS.
vedoucí sociální pracovnice a vedoucí odlehčovacích služeb
Telefon: 737 230 774
E-mail: katerina.zoufala@rajhrad.charita.cz
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DUCHOVNÍ POMOC
A DOPROVÁZENÍ

Jak daleko člověk dojde záleží na tom, jestli je něžný k malým, 
má soucit se starými, cítí se zápasícími a je snášenlivý vůči 
slabým i silným. 
              – G. W. Carver

Charita je organizací křesťanskou. Své služ-
by, a to včetně služby duchovní, však na-
bízí všem bez rozdílu vyznání. Na člověka 
nahlížíme jako na celek, tedy jako na osobu 
bio-psycho-socio-spirituální. Kvalita života 
člověka spočívá právě v rovnoměrném na-
plňování všech těchto potřeb od narození 
až po přirozenou smrt. 

Pastorační asistentka a nemocniční 
kaplanka, Ing. Bc. Dagmar Sližová: 
Jsem přesvědčena, že lidé těsně 
před smrtí hluboko v sobě „maka-
jí“ nejvíc...

„V čem spočívá mé poslání? Být s člověkem 
v jeho aktuální situaci. Jsem k dispozici pa-
cientům v hospici, ať už v lůžkovém, nebo 
domácím, rodinným příslušníkům, ale i ko-
legům a dobrovolníkům, pokud potřebují. 
V případě zájmu poskytuji duchovní pora-
denství a zařizuji duchovní službu podle 
jejich přání, ze všeho nejvíce však jsem s 
nemocnými a naslouchám tomu, co chtějí či 
potřebují sdílet, nebo je prostě jen držím za 
ruku. Důležitá je spolupráce celého multidis-
ciplinárního týmu, který poskytuje paliativní 
péči pacientům v terminálním stádiu, a je-
hož jsem součástí. Kromě toho se také vě-
nuji klientům Chráněného bydlení sv. Luisy.

Dášo, o čem se nejčastěji bavíte 
s pacientem či klientem?

„Důležité je navázat lidský vztah; je to se-
tkání člověka s člověkem. Když se předsta-
vím jako pastorační asistentka, někdy zazní 
věta typu: Nechoďte s tím na mě, v Boha 
nevěřím... Když se ale rozpovídá dotyčný o 
tom, co teď prožívá, na co myslí, co ho trápí 
nebo těší, je z toho často přátelství. Někdy 
na otázky po životě po smrti nebo na to, 
zda Bůh je a jaký je, dojde, ale až když 
chce ten dotyčný sám. 
 
Na začátku si lidé chtějí povídat především 
o životě, jaké mají plány, co by ještě rádi 
stihli a už třeba nestihnou, co se svou ne-
mocí prožili, jaké mají obavy z toho, co je 
čeká. Když získají k někomu z pracovníků 
důvěru, pak se otevřou i jiným, citlivějším 
tématům. Nejsem zdaleka sama, kdo do-
provází, jsou tu empatické a velmi lidské lé-
kařky, sestřičky, pečovatelky, psycholožky, 
dobrovolníci...“

Jak vnímáš bolest a nemohoucnost?

„Víš, upřímně, vidím v tom velikou sílu a vel-
mi si vážím každého nemocného. Často si 

tito lidé stěžují, že jsou k ničemu, že už nic 
nezvládnou, že jsou jen na obtíž – a tak to 
sami skutečně cítí. 

Věřící lidé vědí, že největší a nejdůležitěj-
ší dílo – Dílo spásy – se odehrávalo ne 
v době, kdy Ježíš chodil mezi lidmi, ale 
když visel přibitý na kříži a z lidského po-
hledu byl naprosto bezmocný. Tehdy ‚pra-
coval‘ nejvíce pro nás všechny.  Jsem pře-
svědčena, že náš svět drží pohromadě díky 
těmto trpícím a nemocným, kteří dokážou 
nést svoje břemeno, dokážou žít se svou 
bolestí, trpělivě nést svůj kříž. Jsou pro nás 
ostatní velkým přínosem a jakýmsi pojivem 
společnosti.
I když odhlé
dnu od náboženské tematiky, pomáhají 
nám tito lidé pochopit slabost, vzbuzují 
v nás soucit, dělají z nás laskavější jedince. 
Díky nim se v nás probouzí touha po po-
spolitosti a sounáležitosti. Někdy se tahle 
jiskřička pochopení v druhých vzkřísí, jinde 
ne, ale tito jedinci jsou pro svět velkým po-
žehnáním.“
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KONTAKT

Ing. Bc. Dagmar Sližová
pastorační asistentka a nemocniční kaplanka
Telefon: 734 350 097
E-mail: dagmar.slizova@rajhrad.charita.cz

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

Jaký máš Ty osobně vztah ke smrti?

V mysli mi zní věta jednoho kněze, že smrt 
jsou dveře. Já sama smrt vnímám tak, že 
jsme „odněkud“ přišli a zase se tam vra-
címe. Smrt je z mého pohledu návratem 
domů. Samozřejmě je kolem tohoto tématu 
hodně obav, nejistoty, pocitů, křivdy a bo-
lesti, zvláště u mladých nemocných.  Lidé ne-
vědí, jak vlastně to ‚doma‘ vypadá, proto se 
bojí. Mám taky zkušenost, že člověk se ani 
tak nebojí smrti, jako spíš umírání, toho pro-
cesu před samotným skonem. Většina lidí, 
i když tvrdí, že jsou nevěřící, věří, že po smr-
ti něco následuje, a nevnímají to ‚něco‘ jako 
negativní, spíše naopak. Ze zkušeností při 
doprovázení umírajících vnímám smrt jako 
veliké tajemství. Každé narození nového 
člověka je pro mě zázrak a tajemství, po-
dobný pocit mám u doprovázení umírající-
ho člověka.“ 

Zažila jsi někdy při doprovázení 
pacienta v jeho posledních chvílích 

jakési uvědomění o smrti? Nahlédla 
jsi takzvaně „někam dál“?

„Určitě. Vzpomínám si např. na pána, který 
umíral na třílůžkovém pokoji. Zdálo se mi, 
že neměl dostatečný klid na pokojný od-
chod. Vedle něho leželi další dva pacien-
ti, kteří mezi sebou promlouvali. Na tomto 
muži bylo zřetelně vidět, že i když navenek 
vypadá nepřítomně a nekontaktně, odehrá-
vá se ve skutečnosti v jeho nitru něco velmi 
zásadního. Najednou otevřel oči, usmál se 
a naposledy tiše vydechl. Ten úsměv mu na 
tváři zůstal...

A vybavuje se mi paní, která už na naše 
podněty nereagovala, ponořena hluboko 
do svého nitra, jak najednou zašeptala: 
‚Dejte mi hůl, už jdu.‘ 

Často lidé říkají, že je jejich blízcí zemřelí 
volají k sobě, vidí se s nimi, mluví s nimi. Víš, 
jsem přesvědčena, že lidé těsně před smrtí, 
zdánlivě apatičtí a v našem světě již nevní-

mající, hluboko v sobě ‚makají‘ nejvíc. Potře-
bují si uzavřít svůj život, všechno to, na co 
neměli možná do té doby čas. Odehrává se 
v nich hluboký vnitřní život, někdy i boj, jen 
to není na první pohled viditelné.
 
Samozřejmě nevíme, co se v duši každého 
odehrává, ale jsem přesvědčena, že je to 
pro každého velmi důležité, a byl by zločin 
jim tento čas, který jim byl dán, vzít nebo 
zkrátit. V této chvíli je, z mého pohledu, dů-
ležité, nechat to člověka prožít, jak potřebu-
je. Pokud chce, aby u něj jen mlčky někdo 
byl, prostě jen být a tiše setrvat, modlit se, 
pokud si přeje držet za ruku, držet ho a dát 
mu najevo, že není sám. Respektovat jeho 
přání a potřebu. O to se společně se všemi 
spolupracovníky snažíme.“
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
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Hledej, zda není prostor, jak uplatnit svoji lidskost“. 
       – Albert Schweitzer

Dobrovolníci jsou podstatnou součástí 
toho, co dělá Charitu Charitou. 

Každá z našich nabízených služeb je spe-
cifická, a přitom jsou vzájemně propojeny. 
Společným jmenovatelem je péče a pomoc 
potřebným. Dobrovolnická činnost je vý-
znamným prvkem, který posiluje naši snahu 
o zajištění maximálního komfortu pacien-
tům a klientům. 

Dobrovolníci vnášejí do naší práce nový 
rozměr a spojují příjemné s užitečným. Ide-
ální je, když každý pomáhá tím, co je mu 
blízké a v čem se cítí přirozeně. Dobrovol-
níky vybíráme pečlivě a umožňujeme jim 
uplatnit se tak, aby je forma poskytované 
pomoci naplňovala.

Rádi byste se zapojili? Pomáhat u nás mů-
žete například v těchto oblastech:

Jste společenští a rádi trávíte čas s druhý-
mi lidmi? V hospici můžete pacientům číst, 
hrát s nimi hry, kreslit, zpívat si, povídat, pro-
cházet se či posedět v parku nebo pomoci 
s drobným nákupem. V Chráněném bydlení 
sv. Luisy můžete například klienty doprovo-
dit na mši, nebo se s nimi procházet v ne-
dávno vybudované rozlehlé zahradě
Jste dobří organizátoři? Pak oceníme Vaši 
pomoc při realizaci táboráku, koncertu, 
vzpomínkového setkání, s organizací a pro-
pagací sbírkových akcí a jednorázových 
dobročinných akcí.

Jste kreativní a rádi tvoříte? Nebo upřed-
nostňujete práci o samotě? Rádi Vám 
dáme prostor. Můžete pečovat o květiny 
v pokojích, na chodbách, v zahradě, tvořit 
a umisťovat tematickou výzdobu nebo po-
máhat s administrativou a roznosem letáků. 

Nemáte čas na pravidelnou pomoc nebo 
nemůžete dojíždět? Přivítáme rovněž pří-
slib pomoci jednorázové nebo pomoci na 
dálku, bez nutnosti dojíždění do Rajhra-
du. Z pohodlí vlastního domova můžete 
vypomoci například s administrativou, zpra-
cováním projektů a propagačních materiá-
lů nebo přispět vlastními návrhy a nápady, 
o kterých si myslíte, že nám mohou pomoci 
v rozvoji. Pokud nemůžete pomoci nyní, 
oceníme Vaši pomoc kdykoliv v budoucnu.

Statistika
V roce 2019 nám měsíčně pomáhalo prů-
měrně okolo 30 stálých dobrovolníků. 
Počet těch, kteří pomáhají krátkodobě se 
mění dle toho, zda zrovna připravujeme 
sbírku, veřejnou akci atd. Průměrně nám 
dobrovolníci měsíčně věnovali přes 200 
hodin svého času. 

KONTAKT

Mária Durkáčová
koordinátorka Dobrovolnického centra, sbírkový koordinátor
Telefon: 736 529 319
E-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
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LADISLAV KREJČÍ: DOBROVOLNICTVÍ MI PŘIVÁDÍ DO ŽIVOTA SPŘÍZNĚNÉ DUŠE
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„Poprvé jsem se ocitl v prostorách kláštera 
v Rajhradě v osmdesátých letech jako voják 
základní služby, když jsem dělal technika 
na radarech v Sokolnicích, a měli jsme zde 
záložní velitelské stanoviště.
 
O pár let později, na vojenském cvičení, 
jsem zavítal i do druhého rajhradského 
kláštera, kde byl armádní sklad materiálu. 
Působilo to na mě tehdy neutěšeně, viděl 
jsem jen totální devastaci a zkázu a říkal 
si, že toto je špatně. Později v hospici v 
Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

získávala praxi moje žena, a tak jsem jej 
postupně poznával z jejího vyprávění. V 
penzi jsem pak přemýšlel, jakým směrem 
zacílit pozornost, a Oblastní charita Raj-
hrad byla první volbou. Když jsem před 
pár lety přišel do hospice poprvé, cítil jsem 
zadostiučinění, že je konečně vše na správ-
né cestě. Pamatuji si jméno i tvář prvního 
pacienta, za kterým mě zavedl Bob (zkuše-
ný dobrovolník) v rámci zaškolení.
 
Přišel jsem s myšlenkou posloužit, něco 
dát, a když jsem odcházel, cítil jsem se 

mnohem víc obdarován. A to se často 
opakuje. Někdy prožívám osudy klientů, 
jejich radosti, bolesti i starosti osobně, a 
nezřídka se na tomto místě a v tomto čase 
stáváme přátelé. Spolupracuji také se za-
městnanci, kterých si vážím jak pracovně, 
tak lidsky.

Rád se vídám i s kolegy dobrovolníky, mezi 
kterými jsem též našel spřízněné duše a přá-
tele. Jak už jsem řekl: přišel jsem kdysi po-
moci, ale i po letech mám pocit, že daleko 
víc dostávám. 

Canisterapie probíhá v našem hospici pra-
videlně. Umožňuje lidem fyzický kontakt se 
psy, kteří prošli speciálním výcvikem. Klientům 
a pacientům přináší dobrou náladu a pro-
bouzí v nich emoce.

Často se stává, že se pacientovi při hlazení 
pejska začnou vybavovat vzpomínky na zá-
žitky z minulosti, o kterých začne spontánně 
vyprávět. Kromě toho, že takové příběhy 
moc rádi posloucháme, přináší pacientovi 
vzpomínání několik benefitů: stimuluje paměť, 

zlepšuje koncentraci a pohotovost, což 
vede ke zlepšení komunikace obecně.  
Pejsci jsou zkrátka úžasnými terapeuty 
duše, co říkáte? Každé takové setkání 
v sobě nese pohlazení nejen fyzické, ale 
především duševní.

CANISTERAPIE
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LETEM CHARITNÍM SVĚTEM – střípky roku 2019
AKCE PRO POZŮSTALÉ
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Strom vzpomínek – 3. 12. 2019
Strom vzpomínek je součástí péče o pozůs-
talé a je určen všem, kterým v uplynulém 
roce zemřel v lůžkovém hospici někdo blízký. 
Týká se rovněž pozůstalých, kteří využívali 
služeb Mobilního hospice sv. Jana. 
Setkání zahájila mše v kapli sv. rodiny, 

při níž naživo zazněla píseň Ave Maria. 
Pozůstalí měli možnost zanechat svým 
bližním vzkaz napsaný na upomínkový před-
mět (keramické lístečky). V areálu parku 
hospice se nachází pietní místo, kde se 
následně upomínkové předměty se vzkazy 
ukládají. Pozůstalí si je ale rovněž mohou 

odnést domů. Po mši následoval krátký 
program. Akce dále pokračovala neformál-
ním posezením u občerstvení, kde se mohli 
pozůstalí potkat s personálem hospice nebo 
sdílet prožitky s ostatními účastníky. Posezení 
se zúčastnilo kolem 50 lidí. 

Srdce plná vzpomínek – 28. 5. 2019
Srdce plná vzpomínek je rovněž akcí vzpomínkovou, která je určena pro pozůstalé. Probíhá velmi podobně jako Strom vzpomínek. 
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SBÍRKOVÉ A DUCHOVNÍ AKCE
Přednáška Marka Orko Váchy 19. 7. 2019

Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

Pedagoga, kněze, spisovatele a vášnivého cestovatele, Mgr. et Mgr. Marka Orko Váchu Ph.D., asi není třeba dlouze představovat. 
V červenci loňského roku zavítal do Oblastní charity Rajhrad se svou přednáškou Etické otázky smrti a umírání, která pro nás byla velmi 
silným zážitkem. 

Loňský osmnáctý ročník Koláče pro hospic byl mimořádně úspěšný, i když nám počasí příliš nepřálo. V Rajhradě se vybralo krásných 
268 008 Kč. Vaše dary byly využity na rozvoj našeho lůžkového a mobilního hospice a na pořízení nového vybavení. Děkujeme!

Koláč pro hospic  9. 10. 2019
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Tříkrálová sbírka 
od 1. do 14. 1. 2019
V loňském roce proběhl 19. ročník největší 
a nejúspěšnější sbírkové akce v České republice. 
Oblastní charita Rajhrad získala díky koled-
níkům 2 889 935 Kč. Prostřednictvím vaší 
finanční podpory jsme mohli dokončit nebo 
částečně realizovat některé z plánovaných 
projektů. Vaše dary jsme použili například na 
dofinancování nákladů spojených s podpo-
rou Mobilního hospice sv. Jana či Dobrovol-
nického centra a pořídili jsme nové auto pro 
personál pečovatelské služby. 

Charitní pouť s otcem 
biskupem Vojtěchem 
15. 6. 2019
Tato pouť se uskutečnila na počest 20. výročí 
vybudování Domu léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa. Při této příležitosti bylo požehnáno 
patronu hospice, sv. Josefovi, jehož socha se 
nachází v prostorách recepce. 

PODĚKOVÁNÍ
         „Buď změnou, kterou chceš ve světě vidět.“ 
           – Máhatmá Ghándí
Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Rajhrad,
děkujeme vám za veškerou podporu, kterou jste v loňském roce poskytli naší organizaci. Na náš účet přispěly desítky fyzických i právnických 
osob. Díky vám můžeme realizovat plánované projekty. Každou korunou, hmotným darem nebo dobrovolnickou činností pomáháte potřebným 
a stáváte se součástí rozvoje Oblastní charity Rajhrad. Vaše důvěra je pro nás závazkem a zároveň velikým povzbuzením do další práce.
 
Vy, kteří přemýšlíte o formě pomoci či daru, přijměte naše srdečné pozvání k osobnímu setkání. Můžete se tak seznámit s jednotlivými službami 
a zjistit, která oblast naší činnosti vás oslovuje nejvíce. Sledujte nás i na našem Facebooku, Instagramu a Twitteru, kde se dozvíte o všem, 
co chystáme, kam směřují vaše dary nebo co se u nás aktuálně děje. 

Telefon: 547 232 223
E-mail: rajhrad@rajhrad.charita.cz
Číslo účtu: 4060027991/6800
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INSTITUCE
Velice děkujeme za příjemnou spolupráci MAS Podbrněnsko a jednotlivým obcím.

PRÁVNICKÉ OSOBY
Charita ČR, Sansimon, s. r. o., ŘK farnost Rajhrad, Arch Design, s. r. o., Benediktínské opatství Rajhrad, Home credit, a. s., Dynevor, s. r. o., 
Juli Motonwer, s. r. o., Uni-Ekospol, s. r. o., ESB Rozvaděče, a. s., SVS FEM, s. r. o., Synett, s. r. o., Thermo Fisher Scient, 
Art-Speed, s. r. o., Homfort, a. s., Oseva, a. s., JN Doktor, s. r. o., ŘK farnost Velké Němčice, Dražovice, Střelice, Popovice, Nové Bránice, 
Hrušovany u Brna, Moravany, Silůvky, Kobeřice, VEMA, a.s.

FYZICKÉ OSOBY
Mikšová Jindřiška, Kurimai Libor, Sedláčkovi, Mlýnková Dagmar, Hanušová Alena, Rozbrojová Jaroslava, Jeřábek Jaromír, Brož Josef, 
Jánková Petra, Holoubková Lenka, Koulisianis Tereza, Zbraněk Petr, Mrňová Jarmila, Papoušková Marie, Hanáková Naděžda, Blatová Ludmila, 
Havlát František, Hubatková Nataša, Knechtová Zdeňka, Černá Eva, Pittauerová Hedvika, Mušálek Pavel, Bula Miroslav, Pánková Dagmar, 
Mladý Vladimír, zaměstnanci Home Credit, a. s., Sukop Tomáš, Zemánek Pavel, Vláčilová Věra, Macan Milan

HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK - VÝNOSY Hospic sv. Josefa

Rehabilitace

Chráněné bydlení sv. Luisy

Pečovatelská služba

Ošetřovatelská služba

Mobilní hospic

Centrum pro mládež VATA

Odborné sociální poradenství

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Ubytovací služby

Edukační centrum

Kavárna

Kuchyně

Dobrovolníci

Dobrovolníci na sbírkách

Tříkrálová sbírka

DARY ZÍSKANÉ ZA ROK 2019
Drobní dárci

Právnické osoby a podnikatelé

Koláč pro Hospic

Ostatní dary (např. veřejné sbírky)

Církevní společnosti

Obce - dary

Nadace dary

Hmotné dary

Ostatní (např. granty)

Chcete se dozvědět více?
Číslo na recepci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je 547 232 223. Po zavolání budete přepojeni na kompetentního pracovníka, který 
zodpoví vaše dotazy a bude vám případně osobně k dispozici. 
Informace rovněž můžete vyhledat na stránkách www.rajhrad.charita.cz, kde také najdete odkazy na Facebook a Instagram. 

Proč je dobré nás sledovat? 
Budete vědět, co je nového, kam směřují vaše dary nebo jaké projekty právě připravujeme. 
Pokud potřebujete vy nebo vaši blízcí pomoc a podporu, jsme tu pro vás. 
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Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Telefon: 547 232 223
Elektronická žádost o přijetí pacienta: www.charita.rajhrad.cz 
magda.audyova@rajhrad.charita.cz

Mobilní hospic sv. Jana
Telefon: 734 435 127
mobilni.hospic@rajhrad.charita.cz

Domácí zdravotní péče
Telefon: 737 220 084
domacipece@rajhrad.charita.cz

Charitní pečovatelská služba
Telefon: 731 124 470
pecovatelskasluzba@rajhrad.charita.cz

Chráněné bydlení sv. Luisy
Telefon: 731 405 543
lenka.salajkova@rajhrad.charita.cz

Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA
Telefon: 739 389 264
vata.zidlochovice@rajhrad.charita.cz

Terénní sociální poradenství
Telefon: 735 794 187
socialniporadenstvi@rajhrad.charita.cz

Dobrovolnické centrum
Telefon: 736 529 319
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

Fyzioterapie
Telefon: 731 124 471
rehabilitace-hospic@rajhrad.charita.cz

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Telefon: 547 232 223
pujcovna@rajhrad.charita.cz

Kaple a duchovní služby
Telefon: 734 350 097
dagmar.slizova@rajhrad.charita.cz

KONTAKTY
Výroční zpráva 2019Oblastní charita Rajhrad

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad
INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/oblastnicharitarajhrad/
WEB:   https://rajhrad.charita.cz/
ČÍSLO ÚČTU:  4060027991/6800


