VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2019
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Úvod
Výroční zpráva „JSME BLÍZKO VÁM – Institutu klinické pastorační péče, z.ú.“ umožňuje vhled do oblastí,
v nichž se jeho činnost rozvíjela v roce 2019.
„JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú.“ (dále „Institut“), IČ: 08163057, se sídlem
Wurmova 562/9, Olomouc, PSČ 779 00, vznikl 14. května 2019 zápisem do veřejného rejstříku vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle U, vložce 316.
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1. Složení a činnost orgánů Institutu
1.1 Zakladatel
Mons. Mgr. Antonín BASLER
Zakladatel
založil
Institut
za
účelem
provozování
činnosti
společensky
užitečné
a k naplňování společenského zájmu, kterým je
• organizace poskytování pastorační péče a s ní spojených příbuzných činností pacientům, jejich
blízkým a zaměstnancům ve zdravotnických službách
• podpora poskytování pastorační péče nemocným a seniorům ve farnostech
• poskytování odborného poradenství a konzultační pomoci v oblasti pastorační péče ve
zdravotnictví
• organizace vzdělávacích aktivit (zejména seminářů, přednášek, konferencí)
• organizace informačních akcí cílených na odbornou i laickou veřejnost
• příprava a realizace výzkumných projektů

1.2 Ředitelka
PhDr. ThLic. Marta HOŠŤÁLKOVÁ, Th.D., Ph.D.
Ředitelka je statutárním orgánem
Institutu a zastupuje jej ve všech
věcech samostatně.
Tým spolupracovníků
Doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.
Iveta KREJZAROVÁ
Mgr. Roman NEHERA
Mgr. et Mgr. Alena ROSOVÁ
Mgr. et Mgr. František ZAKOPAL
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1.3 Správní rada
Mons. Bohumír VITÁSEK
předseda
Doc. MUDr. Mgr. Jiří MINAŘÍK, Ph.D.
člen
Ladislav STEJSKAL
člen
Doc. PhDr. Mgr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.
členka
Mgr. ICLic. Vojtěch KUNČAR, JC.D.
Člen

Správní rada Institutu v roce 2019 zasedala v tomto složení dvakrát:
• 29. 3.
• 16. 4.
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2. Hlavní činnost Institutu
V souladu s údaji o předmětové činnosti uvedené ve veřejném rejstříku se Institut v roce 2019 zaměřil
především na organizaci vzdělávacích aktivit a informačních akcí pro veřejnost (jako jejich
spolupořadatel) a přípravu projektů.

2.1 Vzdělávání
15. 5. I. ročník konference: Mezioborové dialogy kaplanské služby v Olomouci- setkání nemocničních,
vojenských a vězeňských kaplanů se zdravotníky a psychology
• téma: Vztah psychologie a spirituality
• spolupořadatelé: Vojenská nemocnice Olomouc, Centrum pro pastoraci nemocných
Arcibiskupství olomouckého (dále Centrum AO), Institut sociálního zdraví CMTF Univerzity
Palackého v Olomouci, Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR, Asociace nemocničních
kaplanů, Duchovní služba v Armádě ČR, Vězeňská duchovenská služba a Obchodní akademie a
Jazyková škola s právem SJZ Přerov
• spolupráce: nakladatelství Grada, Portál, Karmelitánské nakladatelství, Vydavatelství UP (nabídka
publikací pro účastníky); EXAprint-design, s.r.o., Olomouc - zpracování a výroba PR předmětů
(propiska, taška, blok, leták s informacemi o Centru pro pastoraci nemocných a Institutu)
• časová dotace: 8 h
• program:
Přednášky
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.: Jsou Češi nejateističtější národ na světě?
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Spiritualita, náboženství a psychologie v interakci
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.: Psychologie duchovního života
Workshopy:
Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.: Vina a odpuštění z pohledu psychologa a kaplana
Mgr. Klára Maliňáková: Vliv spirituality na tělesné a duševní zdraví
ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.: Naděje jako psychologický a spirituální fenomén
• účast: 92 osob
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30. - 31. 8., 20. - 21. 9. kurz Doprovázení pozůstalých v Olomouci
• rozsah: 32 h
• obsah: sebezkušenostní část („Já a smrt“ a „Já a
pohřeb“) a seminární část (problematika procesu
truchlení, symptomatologie zármutku, metody
podpory a doprovázení pozůstalých)
• lektoři: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.,
MBA; Mgr. et Mgr. Radmila Zaoralová, Pavel
Cajzl, Marta Hošťálková
• účast: 11 osob
30. 9. - 3. 10. XV. formačně vzdělávací setkání na Velehradě pro nemocniční kaplany ve zdravotnických
a sociálních službách v ČR
• pořadatelé: KANK v ČR, pod záštitou Rady pro
zdravotnictví
České
biskupské
konference
a ve spolupráci s Centrem AO
•
časová dotace: 20 h
•
účast: 92 nemocničních kaplanů a zdravotníků
Duchovní obnova. První den setkání patřil duchovní
obnově, kterou vedl P. Mgr. Pavel Rousek, koordinátor
pastorační péče ve zdravotnictví v
Královéhradecké diecézi.
Odborný program setkání v následujících dvou dnech byl věnován tématu Paliativní péče v nemocnici,
které bylo reflektováno ve 3 blocích:
1. Bolest, utrpení a smrt (MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.)
2. Multidisciplinární tým v paliativní péči (MUDr. Ondřej Kopecký)
3. Přítomnost u lůžka umírajícího (Mgr. Veronika Staňková)
Na každý blok navázaly workshopy, z nichž si účastníci vybrali dle svého profesního zaměření nebo
zájmu.
18. – 19. 10. XI. celostátní konference paliativní medicíny v Olomouci
aktivní účast na konferenci: Doprovázení medičky ke křtu nemocničním kaplanem: kazuistika (Doc. PhDr.
Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.; Marta Hošťálková)
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2.2 Informační akce a PR
Letáky pro pacienty a zdravotníky – kolekce DAR
• tvorba ve spolupráci s Obchodní akademií a Jazykovou školou Přerov (v rámci výuky předmětu
fiktivní firma)
• kolekce 7 letáků s tematickým zaměřením: Život je dar, Stáří je dar, Dobré slovo je dar I.
a II., Čas je dar, Úsměv je dar, Služba je dar
• nabídnuty účastníkům vzdělávacích a informačních akcí

Rozhovory o duchovní péči ve zdravotnictví v pořadu Kafé s Markétou
• natáčení a odvysílání rozhovorů s Martou Hošťálkovou o duchovní péči ve zdravotnictví
v pořadu Kafé s Markétou v on-line rádiu Helou!
• ve spolupráci s Firestarter multimédia
• příprava a realizace pořadu: Ing. Markéta Kopčilová, Ing. Petr Kopčil

Brožury pro potřeby duchovní péče a poradenství pro pozůstalé
• ve spolupráci s firmou EXAprint-design, s.r.o., Olomouc (grafické zpracování a tisk)
• vznik brožury Pokyny pro mimořádné vysluhovatele sv. přijímání ve zdravotnických nebo
sociálních službách (autoři: Marta Hošťálková, Karel Mikulášek, Roman Nehera;
s církevním schválením Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého)
• vytvoření brožury Doprovázení zármutkem (příručka pro pozůstalé) pro potřeby poradny pro
pozůstalé Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (autor: Marta Hošťálková)
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Výstava fotografií nemocničních kaplanů Být nablízku v nemocnicích ve Zlínském kraji
• 26. 9. - 16. 10. 2019 Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Pavilon 21
•
17. 10. - 6. 11. 2019 Kroměřížská nemocnice, Pavilon A – přízemí
•
7. 11. - 27. 11. 2019 Uherskohradišťská nemocnice, Centrální objekt, galerie
•
28. 11. - 18. 12. 2019 Vsetínská nemocnice, Interní pavilon, přízemí
• spolupořadatelé: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Centrum AO, ve spolupráci
s Fakultní nemocnicí Olomouc, Katolickou
asociací nemocničních kaplanů v ČR, Obchodní
akademií a Jazykovou školou Přerov
• kolekce 24 černobílých snímků, které přibližují
práci nemocničních kaplanů: Zachycují jejich
empatické naslouchání a snahu porozumět
pacientům, ohleduplnost a takt, úctu a respekt
k prožívání nemocných. Přibližují je jako
průvodce nemocných úzkostech, v hledání
naděje a odpovědí na otázky po smyslu života,
v prožívání víry v době nemoci, umírání a smrti.
• autor fotografií: Filip Fojtík, dvojnásobný
laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek „Loučení Poláků s
oběťmi leteckého neštěstí“ (2010) a za soubor „Stáří“ (2011), držitel 1. místa ve Fotografické
soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor „Boží služebníci“

Vytvoření webu Institutu www.jsmeblizkovam.cz
• ve spolupráci s EXAprint-design, s.r.o., Olomouc
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2.3 Projekt
Příprava a schválení projektu Duchovní potřeby v paliativní péči
• Nadační fond AVAST, program: Spolu až do konce
• stipendium pro paliativní péči - podpora průkopníků a zkušených profesionálů, posila
sebevědomí a prestiže celé paliativní oblasti (stipendistka: Marta Hošťálková)
• odborný partner projektu: Centrum dohody, organizace respektovaná v oblasti koučinku,
mentoringu a vzdělávání
• doba realizace a čerpání příspěvku: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
• aktivity na podporu seberozvoje a sebepéče: vzdělávání (stáže a konference), tvorba odborných
výstupů (publikace brožury a knihy), spolupráce s akademickou sférou, podpora a rozvoj týmu,
aktivity zaměřené na psychohygienu
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3. Spolupráce Institutu
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Závěr
Ředitelka Institutu děkuje:
•
•
•
•
•
•

Arcibiskupství olomouckému za podporu při vzniku a rozvoji Institutu
dárcům za jejich finanční příspěvky na činnost Institutu
spolupracujícím institucím za pomoc v oblasti PR a spolupodílení se na pořádání vzdělávacích
aktivit a informačních akcí Institutu
firmě TORSIN trade s.r.o. za vedení účetnictví
členům týmu a správní rady za spolupráci během uplynulého roku
lektorům a účastníkům vzdělávacích aktivit za vzájemná obdarování ve sdílení zkušeností
a poznatků

V Olomouci dne 9. 1. 2020

Výroční zpráva byla schválena správní radou dne 10. 1. 2020
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