Výroční zpráva za rok 2005
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Úvodní slovo
Rok 2005 byl pro Hospicové občanské
sdružení Cesta domů rokem dobrým.
Podařilo se významně rozšířit tým
domácího hospice; zahájili jsme provoz
webového informačního a diskusního
portálu o umírání a kampaň na podporu
paliativní péče v ČR „Nezavírejte
oči“; otevřeli jsme unikátní tématickou
knihovnu paliativní péče; vydali dvě
knihy a mnoho dalších publikací a na
podzim zorganizovali oslavy mezinárodního Dne pro hospice na území
hlavního města Prahy.
Tyto a mnohé další aktivity se podařilo uskutečnit díky obdivuhodnému
týmu zaměstnanců a dobrovolníků
sdružení, ale také díky mnohým obětavým a nezištným dárcům, sponzorům
a rodinám našich klientů. Všem patří
upřímné poděkování.
Stále však bohužel platí, že kvalitní
péče na konci života se v naší zemi
dostává jen velmi malé části umírajících.
Cesta domů bude proto i v následujících
letech ze všech svých sil usilovat o zlepšení této péče. Věříme, že nás v této
snaze podpoříte.
Martina a Štěpán Špinkovi
Hospicové občanské sdružení Cesta
domů vzniklo v roce 2001 v Praze.
Jeho členy jsou odborníci v oblasti
paliativní medicíny, reprezentanti
dalších profesí a významné osoby
veřejného života usilující o rozšíření
a zkvalitnění péče o umírající v České
republice. Ke konci roku 2005 mělo
sdružení 73 členů.

Hlavním posláním Hospicového občanského sdružení Cesta domů je podpora
rozvoje paliativní péče v České republice.
❧ Hospicové občanské sdružení Cesta
domů založilo a provozuje v Praze
Domácí hospic Cesta domů, který
nabízí konkrétní pomoc rodinám,
které se rozhodly pečovat o své
umírající blízké doma.
❧ Cesta domu usiluje také o strukturální společenské a legislativní
změny, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající v celé
České republice.
Hlavní aktivity 2005:
❧ provozování Domácího hospice
❧ poskytování navazujících služeb pro
klienty a jejich rodiny
❧ provoz knihovny paliativní péče
❧ rozvoj informačního a diskusního
portálu Umírání.cz
❧ ediční činnost
❧ zahájení kampaně na podporu paliativní péče v ČR – Nezavírejte oči!

Orgány sdružení
Rada sdružení:
MUDr. Štěpán Špinka, Ph. D.
předseda sdružení
MUDr. Marie Goldmannová
Martina Špinková
Alžběta Mišoňová
místopředsedkyně sdružení
Tereza Kaucká
PhDr. Petr Goldmann
členové Rady sdružení

Revizní komise sdružení:
RNDr. Jiří Černý
Ing. Martin Bělohradský, CSc.
Prof. RNDr. Milan Kodíček

Sídlo a kontakty
Hospicové občanské sdružení
Cesta domů
Bubenská 3, 170 00 Praha 7
Tel.: 283 850 949
Fax: 220 876 638
cestadomu@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Bankovní spojení:
číslo účtu: 116936353/0300
ČSOB Praha 7, Kamenická 26

Spolupráce
Instituce
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hlavní město Praha
Městská část Praha 7
Nadace
Nadace Open Society Fund Praha
NROS – programy Phare
Výbor dobré vůle – Nadace O. Havlové
Nadace D. a V. Havlových Vize 97
Nadace Dobré dílo
Nadace Most naděje
Nadace Via
Fórum dárců – DMS
Nadace Divoké husy

Vybrané firmy a společnosti
Grünenthal
Medesa, s. r. o.
DMA Praha, s. r. o.
Meyra ČR, s. r. o.
Hewlett-Packard
Český telecom, a. s.
Tesco
SMJ, s. r. o.
ONYX CZ, s. r. o.
Solara, s. r. o.
TNFS Aisa, s. r. o.
Software 602
Erudio, s. r. o.
KP Troja
Mnoho desítek individuálních dárců
z České republiky i ze zahraničí.
Děkujeme.

Některé ohlasy
v médiích v roce 2005

❧ Doteky života (Čro 2) pořad
o Cestě domů

❧ ve Zpravodaji paliativní péče pro
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧

střední a východní Evropu byl uveřejněn rozhovor s M. Špinkovou
dokument režiséra M. Zábranského
o smrti a důstojném umírání (ČT 1)
pořady Českého rozhlasu 1– Radiožurnálu Nad věcí
představení knihy v Knihovničce
Jany Klusákové (Čro)
Křesťanský týdeník (Čro 1) věnovaný Světovému dni hospiců
rozhovory o hospicích na rádiu
Regina
Lidové noviny otiskly v příloze
Orientace recenzi na knihu Dobré
umírání
úvaha Ljuby Václavové ve vysílání
BBC

❧ předvedení a zaškolení v používání
Činnost Cesty domů
v roce 2005
Domácí hospic
Snahou Domácího hospice Cesta domů
je, aby těžce nemocný člověk, který se
blíží ke smrti, mohl na konci života žít
důstojně, bez zbytečné bolesti a strádání a zároveň mezi svými blízkými,
kteří mu rozumějí. Tuto docela obyčejnou myšlenku již několik let uskutečňuje v praxi multidisciplinární tým hospice – nyní již tři lékaři, šest zdravotních sester, ošetřovatelka, psycholožka,
sociální pracovnice, koordinátor dobrovolníků. V roce 2005 se výrazně rozšířil tým hospice o dvě lékařky a dvě
zdravotní sestry. Všichni pracovníci se
pravidelně školili a zvyšovali si kvalifikaci pro paliativní péči v terénu i pro
krizové poradenství. Vrchní sestra hospice byla na stáži v Christopher’s hospice v Londýně a absolvovala speciální studium na vídeňské universitě, tři
zdravotní sestry absolvovaly specializovanou přípravu pro hospicové sestry.
Významnou událostí byla atestace
vedoucí lékařky hospice MUDr. Marie
Goldmannové v novém oboru Paliativní
medicína a léčba bolesti.
Domácí hospic Cesta domů poskytuje
služby na území hlavního města Prahy
nemocným všech věkových kategorií,
kteří jsou v terminálním stádiu onkologických či jiných chronických onemocnění a kdy ošetřující lékař konstatoval, že již byly vyčerpány všechny prostředky vedoucí k vyléčení.
Domácí hospic Cesta domů poskytuje
❧ komplexní péči dle zásad paliativní
medicíny s maximálním důrazem na
tlumení příznaků,
❧ komfort non-stop krizové pomoci
24 hodin denně 7 dní v týdnu – ve
spolupráci s ošetřujícím lékařem
doporučení úpravy medikace, konzultace další léčby na specializovaném pracovišti,

❧
❧
❧
❧
❧

zdravotnických pomůcek, možnost
jejich zapůjčení,
zprostředkování kontaktů na agentury domácí péče a informací o jimi
nabízených službách,
spolupráci při mobilizaci okolí
nemocného a podporu rodiny
v doprovázení pacienta,
zajištění služeb psychologa, sociálního pracovníka, duchovního pro
pacienta i pro členy rodiny,
koordinaci stávajících služeb,
pomoc rodině bezprostředně po
smrti a dlouhodobější doprovázení
pozůstalých.

V roce 2005 poskytl hospic intenzivní specializovanou domácí paliativní
péči 115 pacientům, dalším 40 pak
odbornou konzultační a poradenskou
péči. Průměrná doba péče o pacienta
činila 38 dní. Pracovníci hospice uskutečnili více než 3000 návštěv v domácnostech pacientů.
Zdravotnicko-sociální tým doplňuje
přes 30 aktivních dobrovolníků, kteří
jsou připravováni na práci v rodinách ve
speciálním kurzu. V říjnu 2005 byl hospici udělen statut Nestátního zdravotnického zařízení. Hospic je cele financován z grantů a darů, zatím není jeho
služby v naší zemi možno financovat
z veřejného zdravotního pojištění.
Půjčovna pomůcek
Půjčovna pomůcek je nedílnou součástí domácího hospice. V roce 2005 se
podařilo rozšíření sortimentu půjčovaných pomůcek na čtyři desítky druhů.
Klientům, kteří jsou v péči domácího
hospice můžeme zapůjčit moderní zdravotnické pomůcky, mj.: 4 polohovací
lůžka, různé typy invalidních vozíků,
aktivní a pasivní antidekubitní matrace,
koncentrátory kyslíku, oxymetr, lineární dávkovače léků, odsávačku, nafukovací vanu, toaletní židle a další zdravotnické pomůcky. K dispozici hospicovému týmu je přenosné EKG.

Světový den hospiců – historická tramvaj

Klub Podvečer
Klub Podvečer navazuje přímo na
služby domácího hospice a nabízí čas
a prostor pro pozůstalé a pro pečující
rodiny. Jeho program odráží potřeby
komplexní paliativní péče o klienty
a snaží se pružně na tyto potřeby reagovat a hledat cesty k moderování svépomocných skupin.
Aktivity klubu v roce 2005 pomohly
rozvinout užší spolupráci a kontakty
mezi zaměstnanci hospice, klienty
a dobrovolníky.
Poradna
Cílem poradny Cesty domů je poskytovat komplexní odborné internetové, telefonické a osobní poradenství. Poradna se snaží nabízet efektivní
a snadno dostupné odborné poradenství
lidem umírajícím, pečujícím o terminálně nemocné a pozůstalým. Poradna
poskytuje volajícím i příchozím konkrétní informace, které hledají. Pracovníci poradny jim pomáhají zorientovat
se v situaci, vybrat odpovídající službu
nebo zařízení a předat potřebné kontakty, poradí se základními ošetřovatelskými postupy v péči o těžce nemocného pacienta, vysvětlují službu Domácího hospice Cesta domů a zprostředkovávají první kontakt pro zahájení péče
domácího hospice.
Poradna telefonická – nabízí okamžitou podporu a pomoc.
Poradna osobní – poradenství pro
ty, kteří hledají osobní kontakt v těžké
situaci – především pečující.
Internetová poradna je součástí
informačního a diskusního portálu
www.umirani.cz. Na jednotlivé dotazy
veřejně odpovídá lékař, zdravotní
sestra, sociální pracovnice, psycholožka, duchovní, lékařský etik a právník. Zveřejněná odpověď v poradně
tak pomáhá těm, kteří dotaz položí, ale
i dalším návštěvníkům portálu.
Cesta domů poskytla v roce 2005
poradenské služby (osobní i telefonické) 500 osobám.

Benefiční koncert

Všechny služby domácího hospice,
vyjma půjčování pomůcek, byly v roce
2005 poskytovány zdarma.

jící a pozůstalé. Webový portál je postaven na několikaletých zkušenostech
práce s rodinami umírajících.

Dobrovolníci
Dobrovolníci pomáhají v rodinách klientů nebo při doprovázení pozůstalých,
dále v klubu Podvečer, při organizaci
kulturních, vzdělávacích a benefičních
akcí, s administrativou či redakčními
pracemi, dále pomáhají transportovat
pomůcky do rodin klientů atd. V roce
2005 prošlo školením a certifikát
obdrželo 17 účastníků výcviku. Dobrovolníci se pravidelně jednou za dva
měsíce účastní supervize, kde reflektují svou činnost spolu s koordinátorem
a psychologem, mají možnost případových supervizí.
Koordinátorka dobrovolníků začala
pro ně v roce 2005 vydávat pravidelný
týdenní elektronický zpravodaj, díky
kterému se podařilo pružně propojit
dobrovolníky a zdravotnický tým.
Spolu se zaměstnanci jsou
dobrovolníci tím nejcennějším,
co Cesta domů má.

Informační a diskusní portál
Umírání.cz (www.umirani.cz)
❧ zahájení provozu v dubnu 2005
❧ průměrný počet návštěv za den: 265
❧ celkový počet návštěv za rok 2005:
39 000 jedinečných uživatelů
❧ zhlédnutých stránek v roce 2005:
více než 500 000
❧ nejvyhledávanější rubriky: poradna,
diskuse, aktuality v paliativní péči

Rozvoj kvalitní
péče o umírající
Informační, edukační a poradenské
služby pro širokou veřejnost
Cesta domů se snaží pojmenovat srozumitelně překážky rozvoje paliativní
péče v ČR, navrhuje způsoby jejich překonávání, snaží se přispívat k informování a vzdělávání laické i odborné veřejnosti v paliativní péči a k prosazení systémových změn zdravotně-sociálního
systému.
Umírání.cz
je informační a diskusní portál, který
umožňuje získat potřebné informace,
navázat kontakt a zprostředkovat poradenskou pomoc odborníků související s koncem života, umíráním, smrtí,
s péčí o nevyléčitelně nemocné, umíra-

Přednášková činnost
V Cestě domů i v roce 2005 probíhal cyklus přednášek „Nebojíme se
zbytečně? aneb Otevřete okno, uvidíte hvězdy…“. Přednášejícími byly
významné osobnosti, které se ve své
práci tématem konce lidského života
zabývají. Mnoho přednášek v různých
vzdělávacích, zdravotnických a kulturních institucích pak přednesli během
celého roku zaměstnanci Cesty domů.
Kampaň Nezavírejte oči!
Kampaň, v níž se Cesta domů obrací
k nejširší veřejnosti a nabízí cesty, jak
nebýt lhostejný a jak pomoci zlepšit
situaci umírajících v České republice.
Zásadní zlepšení péče o umírající nikde
na světě nebylo a není záležitostí úzké
skupiny odborníků. Vyžaduje podporu
a pochopení široké veřejnosti. Paliativní péče, která se primárně nezaměřuje na vyléčení, ale na kvalitu života
těžce nemocných, potřebuje podporu
a součinnost veřejnosti. Cesta domů
proto odstartovala kampaň na podporu
paliativní péče v ČR – Nezavírejte oči!
Čím více lidem nebude jedno, jak lidé
umírají, tím dříve se podaří smutnou
situaci napravit. V rámci kampaně proběhl mj. v říjnu 2005 Den pro hospice.

nezavírejte oči

V rodině

Knihovna Cesty domů
Veřejná knihovna se speciálním fondem je dnes již nepostradatelnou součástí Cesty domů. Poskytuje odborné
zázemí nejen vlastním zaměstnancům,
ale o služby knihovny je velký zájem
ze strany odborné i laické veřejnosti.
Knihovna nakupuje, shromažďuje,
zpracovává a půjčuje jedinečné publikace z oblasti paliativní péče z české
i zahraniční produkce. Nabízí knihy
a další informační materiály, které jsou
většinou zaměřeny na smrt, umírání
a zármutek, hospice, paliativní medicínu a paliativní péči u nás i ve světě.
Vytváří mohutný a komfortní informační nástroj – on-line katalog, který
je sám o sobě cenným zdrojem sekundárních informací o knihách a dalších
informačních materiálech. Zajišťuje
standardní výpůjční služby včetně
meziknihovní výpůjční služby. Čtenáři
mají k dispozici dva počítače s přístupem k internetu. Knihovna má ve svém
fondu téměř 1200 publikací. Knižní
fond je rozdělen podle oborů na tematické skupiny. Fond periodik a multimédií je prezenční.
Knihovna využívá unikátní automatizovaný knihovnický systém, který
umožňuje rezervaci publikací i správu
knihovny v reálném čase.
Knihy si lze prohlížet a rezervovat
na internetu:
http://knihovna.cestadomu.cz.
Knižní dary pro knihovnu Cesty domů
Knihovnu podpořili: nakladatelství
Vyšehrad, nakladatelství Portál, Karmelitánské nakladatelství, Pastorační
středisko Praha, Karmelitánské knihkupectví u sv. Vojtěcha, vydavatelství Souvislosti, redakce časopisu Postgraduální medicína, knihovna Betanie v Praze 1, Nakladatelství H+H,
nakladatelství Concordia Pax, firma
InfoPHARM a desítky jednotlivců.
Ediční činnost
Součástí činnosti Cesty domů je i vydávání tématických publikací.

Seminář v Senátu

V roce 2005 vydala Cesta domů
důležité informační materiály, které se
zakládají jak na zkušenostech ze zahraničí, tak na konkrétních potřebách
klientů, zaměstnanců a pozůstalých.
Všechny materiály mohou sloužit i dalším hospicovým iniciativám v ČR.
Vybrané publikace 2005
Ira Byock: Dobré umírání
Maggie Callananová a Patricia Kellerová: Poslední dary
Nebojíme se zbytečně? aneb Otevřete
okno, uvidíte hvězdy – sborník
Jak být nablízku – brožura pro pečující
Mýty a otázky kolem umírání a paliativní péče –leták

Hospodaření v roce 2005
VÝNOSY
Provozní dotace (ministerstvo, město)

3 218 000 Kč

Nadační příspěvky zahraničí (OSF, Phare)

3 977 000 Kč

Nadační příspěvky domácí
(VIZE 97, VIA, Dobré dílo)

282 000 Kč

Dary (čerpané v tomto roce)

187 000 Kč

Přímé výnosy projektů (pronájem
pomůcek, čtenář. popl., prodej předmětů)
Ostatní příjmy (úroky, reklamy, pronájmy)
Celkem

77 000 Kč
45 000 Kč
7 786 000 Kč

NÁKLADY
Zdravotnické pomůcky
a lékařský materiál

387 000 Kč

Ostatní provozní materiální náklady

728 000 Kč

Opravy a rekonstrukce
Cestovní příkazy

62 000 Kč
91 000 Kč

Tisky a ediční činnost

727 000 Kč

Správa a tvorba webu

651 000 Kč

Telefonní poplatky a připojení k internetu

324 000 Kč

Ostatní provozní služby (např. audit,
účetní, pronájmy, překlady, školení atd.)

628 000 Kč

Mzdy, odměny, honoráře
(včetně pojištění)
Ostatní náklady
(bankovní a členské poplatky, odpisy)
Celkem

3 981 000 Kč
141 000 Kč
7 720 000 Kč

zprávY auditora

k projektům NROS – Phare (domácí hospic,
webový portál a knihovna)

Na základě výsledků použitých auditorských procedur
jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že
účetní záznamy nebyly veden v souladu s platnými zákony,
grantovou smlouvou a pravidly programu. Domníváme se,
že provedený audit dává přiměřený základ pro vyjádření
výroku předložené závěrečné finanční zprávě. Společnost
sestavila přiloženou Závěrečnou finanční zprávu o čerpání
prostředků projektu za období 13. 7. 2004 – 12. 7. 2005
v souladu s účetnictvím. Podle našeho názoru tato
přiložená finanční zpráva ve všech významných ohledech
věrně zobrazuje náklady a výnosy výše uvedeného projektu.
V Praze dne 11. 10. 2005
Na základě výsledků použitých auditorských procedur
jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že
účetní záznamy nebyly veden v souladu s platnými zákony,
grantovou smlouvou a pravidly programu. Domníváme se,
že provedený audit dává přiměřený základ pro vyjádření
výroku předložené závěrečné finanční zprávě. Společnost
sestavila přiloženou Závěrečnou finanční zprávu o čerpání
prostředků projektu za období 16. 7. 2003 – 15. 7. 2005
v souladu s účetnictvím. Podle našeho názoru tato
přiložená finanční zpráva ve všech významných ohledech
věrně zobrazuje náklady a výnosy výše uvedeného projektu.
V Praze dne 21. 9. 2005

Poděkování
Cestu domů podpořili v roce 2005 soukromí dárci a různé firmy a společnosti částkou přesahující milión korun.
Všech darů si velmi vážíme, neboť nám
zároveň s finanční podporou přinášejí
povzbuzení v naší činnosti. Víme, že
na prošlapávání cestiček domů nejsme
sami. Zároveň si uvědomujeme, že tito
naši dárci jdou příkladem dalším lidem
v naší zemi, kde individuální dárcovství a věrná podpora neziskových a charitativních institucí jsou oproti vyspělým státům Evropy v počátcích. Dary
jsme částečně využili na pořízení pomůcek a potřebného vybavení hospice, částečně jsou v záloze na provoz hospice
pro ty měsíce, které se nedají pokrýt ze
státních a nadačních zdrojů.
Děkujeme i všem dobrodincům, kteří
nás podporují mnoha dalšími, často neotřelými způsoby – právě tam a tehdy,
kde a kdy to nejvíce potřebujeme. Je
nám to velikou oporou a radostí.

Kalendář 2005
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Leden
❧ „Nebojíme se zbytečně? aneb
Otevřete okno, uvidíte hvězdy…“
– pokračování přednáškového
cyklu v Cestě domů přednáškou
MUDr. Zdeňka Kalvacha Demence,
lidská důstojnost a další křehkosti
lidského života
❧ také v roce 2005 bylo možné podpořit činnost Cesty domů dárcovskou sms
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ k lub Podvečer – internetová čajovna
❧ děti ze 4. třídy ZŠ Bílá předali Cestě
domů výtěžek ze sbírky, kterou pro
Cestu domů zorganizovaly
Únor
❧ Cesta domů pořádá seminář Paliativní péče v České republice
v Senátu Parlamentu ČR
❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých
❧ Mít proč dobře žít, moci dobře umírat – zastavení nad smyslem života
s Doc. PhDr. Karlem Balcarem
❧ k lub Podvečer – Osobnost a její
téma – setkání s PhDr. J. Pilkou
a B. Trejbalovou – povídání o hledání další cesty po úmrtí partnera
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ vrchní sestra Alžběta Mišoňová
byla vyhlášena sestrou roku
❧ k lub Podvečer – internetová čajovna
Březen
❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých
❧ Cesta domů zakoupila automobil na
cesty za klienty a přepravu pomůcek
❧ Pravda na nemocničním lůžku – přednáška
Prof. RnDr. PhDr. Heleny Haškovcové
❧ k lub Podvečer – Osobnost a její
téma – setkání s Doc. PhDr. V. Břicháčkem – povídání o rodinných
vztazích, soužení i důstojnosti stáří
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ k lub Podvečer – internetová čajovna
Duben
❧ hospicové občanské sdružení Cesta
domů zahájilo provoz informačního
a diskusního portálu pro pečující,
pro lékaře, pro nemocné a pro pozů-

stalé www.umirani.cz

❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých

❧ ustavující valná hromada Asociace

❧
❧
❧

poskytovatelů hospicové paliativní
péče v ČR, Cesta domů se stala řádným členem
k lub Podvečer – setkání pro pečující
Cesty od bolesti – přednáška
MUDr. O. Slámy
k lub Podvečer – internetová čajovna

Květen
❧ Žijeme a umíráme jen jednou – přednáška MUDr. Marie Svatošové
❧ k lub Podvečer – promítání
❧ víkendový výcvik dobrovolníků
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ Cesta domů zahájila provoz veřejné
knihovny hospicové péče
❧ benefiční koncert pěveckého sboru
San Salvatore (Itálie) v kostele Svatého Tomáše na Malé Straně
Červen
❧ účast na akci Tržiště možností na
Ovocném trhu – Pozvání k naději
❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých
❧ knihovna Cesty domů zveřejnila
21. června on-line katalog knih
s možností rezervace
❧ k lub Podvečer – Osobnost a její
téma – setkání s PhDr. T. Soukupovou – povídání o smyslu života
a o tom, jak jej pojímá psychologie
a psychoterapie
❧ Života běh přes překážky aneb zdravotně postiženým od začátku do
konce – přednáška Mgr. T. Cikrta
❧ k lub Podvečer – internetová čajovna
❧ Cesta domů vydala svoji první knihu
– Dobré umírání od Iry Byocka.
Červenec–srpen
❧ účast Cesty domů na mezinárodním
kongresu HOSPIMedica
❧ příprava a zahájení kampaně Nezavírejte oči
❧ v ydání knihy Poslední dary Maggie
Callananové a Patricie Kellerové
Září
❧ cena VIA BONA za individuální
dárcovství byla udělena MUDr. Evě
Hvížďalové – za dlouholetou odbor-

❧

nou dobrovolnickou práci a štědré
finanční dary Hospici sv. Štěpána
v Litoměřicích, hospici Cesta domů
a za propagaci hospicové péče
v České republice
informace o světovém dni pro hospice na novém webu
www.worldday.cz

Říjen
❧ 8. října 2005 oslavila Cesta domů
v Praze Mezinárodní den pro hospice s cílem propagace hospicového
hnutí a paliativní péče.
Uskutečnil se:
– benefiční koncert pro Cestu domů,
– den otevřených dveří v domácím
hospici
– modlitba v pražských kostelech
– jízda historické tramvaje
– promítání filmů v kinu Oko
– seminář o léčbě bolesti pro lékaře
❧ začátek dlouhodobé kampaně za
zlepšení péče o umírající v naší zemi
Nezavírejte oči!
(www.nezavirejteoci.cz)
❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých
❧ webová prezentace Cesty domů získala 2. místo v soutěži NNO o nejlepší internetové stránky
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ Domácímu hospici Cesta domů byl
udělen statut nestátního zdravotnického zařízení
❧ k lub Podvečer – internetová čajovna
Listopad
❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ k lub Podvečer – výroba adventních
věnců
Prosinec
❧ aktivní účast na Adventním
jarmarku
❧ k lub Podvečer – svépomocná skupina pozůstalých
❧ k lub Podvečer – setkání pro pečující
❧ benefiční adventní pěvecký recitál
pro domácí hospic
❧ k lub Podvečer – výroba vánočních
přáníček

