VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2020
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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. et doc. PhDr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.
Iveta KREJZAROVÁ
Mgr. et Mgr. Věra ŘEŠETKOVÁ
Mgr. Roman NEHERA
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1.3 Správní rada
Mons. Bohumír VITÁSEK
předseda
Doc. MUDr. Mgr. Jiří MINAŘÍK, Ph.D.
člen
Ladislav STEJSKAL
člen
Doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina IVANOVÁ, Ph.D.
členka
Mgr. ICLic. Vojtěch KUNČAR, JC.D.
Člen

Správní rada Institutu v roce 2020 zasedala v tomto složení jedenkrát:
• 9. 1. 2021
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2. Hlavní činnost Institutu
V souladu s údaji o předmětové činnosti uvedené ve veřejném rejstříku se Institut v roce
2020 zaměřil především
- na organizaci poskytování pastorační péče a s ní spojených příbuzných činností
pacientům, jejich blízkým a zaměstnancům ve zdravotnických službách
- na organizaci vzdělávacích aktivit
- na realizaci projektu v oblasti paliativní péče
- na mediální činnost
2.1 Organizace poskytování pastorační péče
Pandemie koronaviru během uplynulého roku postihla celou Českou republiku.
Většina nemocničních kaplanů byla nablízku umírajícím pacientům, vypomáhala
zdravotnickému personálu a zajišťovala spojení mezi pacienty v uzavřených nemocnicích
a jejich rodinami například pomocí videohovorů. Některé nemocnice však z důvodu obav
zavlečení onemocnění Covid-19 neumožnily vstup nemocničním kaplanům na svá
oddělení.
Duchovní služba kněží nemocným na „covidových“ odděleních spočívala zejména
v udělování svátosti oltářní a svátosti pomazání nemocných. V takových případech není
možné striktně lpět na liturgických předpisech, jelikož spása duší by měla mít před
dodržováním liturgických předpisů přednost. Za tímto účelem tým Institutu vytvořil
Pokyny k udělování svátostí pacientům s onemocněním COVID-19 hospitalizovaným v
nemocnicích (1. 11. 2020),
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Mnozí nemocniční kaplani naší arcidiecéze nabídli lékařům, zdravotníkům a
rodinným příslušníkům hospitalizovaných pacientů duchovní pomoc a podporu
prostřednictvím telefonických rozhovorů. Seznam nemocničních kaplanů s kontakty byl
zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví ČR - viz: https://www.mzcr.cz/kaplanpomoc-koronavirus/ -, které tuto aktivitu podpořilo.
Za lékaře, zdravotníky a nemocné byla od 1. 11. 2020 každý den sloužena mše svatá.
Kněží Arcidiecéze olomoucké, kteří měli zájem na tento úmysl slavit mši sv., se zapisovali
do sdílené tabulky na Google disku, jež byla zveřejněna na www.dspn.cz a www.kaplannemocnice.cz.
2.2 Organizace vzdělávacích aktivit
Únor – listopad formačně vzdělávací kurz pro dobrovolníky v duchovní péči ve
zdravotnictví v Olomouci
- pořadatel: Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc
- časová dotace: 24 hodin přednášek a cvičení a 4 hodin praxe v nemocnici
- program: uvedení do duchovního života, základy křesťanské etiky, základy
religionistiky, úvod do liturgiky, pastorace a spiritualita nemocných a umírajících,
organizace zdravotnictví a nemocnice a komunikace s nemocným
- účast: 36 osob
23. 7. - 24. 7. Letní škola krizové intervence pro nemocniční kaplany v Olomouci
- pořadatel: JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú.
- rozsah kurzu: 20 hodin
- lektorka: Mgr. Veronika Vymětalová
- obsah kurzu: nácvik komunikace a jednání s pacientem v krizové situaci
- počet účastníků: 16 osob
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28. - 29. 8., 3. - 4. 9. kurz Doprovázení pozůstalých v Olomouci
- pořadatel: JSME BLÍZKO VÁM – Institut klinické pastorační péče, z.ú.
- spolupráce: Asociace poradců pro pozůstalé, Ústav soudního lékařství a
medicínského práva a Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc,
pohřební služby
- rozsah kurzu: 32 hodin
- lektoři: PhDr. Mgr. Naděžda Špaténková, PhD., MBA, MUDr. Veronika Pargáčová,
MUDr. Markéta Kolečková, Ph.D., Roman Želísko a Eva Srovnalová, PhDr. ThLic.
Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D. a Mgr. Roman Nehera, Mgr. et Mgr. Radmila
Zaoralová a Pavel Cajzl
- obsah: Kurz reaguje na zkušenosti z praxe pomáhajících profesí ve zdravotnictví
a sociálních službách v oblasti psychické, sociální a duchovní podpory a péče o
pozůstalé (proces truchlení, syndrom ztráty, úkoly při truchlení, psychologická
intervence v období zármutku). Seznamuje s metodami a technikami, specifickými
problémy a modely poradenství pro pozůstalé, zákony a normami vztahujícími se
k pohřebnictví a provozně technickými záležitostmi v pohřebnictví a hřbitovnictví
v praxi. Zvláštní pozornost je věnována tématům z klinické a molekulární patologie
a vybraným kapitolám soudního lékařství a medicínského práva.
- kurz připravuje na kvalifikační zkoušku Poradce pro pozůstalé (kód 69-020-M)
- počet účastníků: 12 osob
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2.3 Realizace projektu v oblasti paliativní péče
Během roku 2020 byl realizován projekt Duchovní potřeby v paliativní péči.
- podpora: 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 - 30. 6. 2022
- aktivity na podporu seberozvoje a sebepéče stipendistky:
o vzdělávání (kurzy: Manažerská akademie I., Zvyšování psychické odolnosti u
vedoucích pracovníků, Letní škola krizové intervence I., Krizová intervence II.
s Bohunkou Horskou, Doprovázení umírajících, Emoční inteligence a její
využití v práci s klientem),
o spolupráce s akademickou sférou,
o podpora a rozvoj týmu,
o aktivity zaměřené na psychohygienu (Zastav se a zpomal, Kým jsem a kam
jdu aneb jak posílit své uvědomění a hodnotu, Work-life balance jako
prevence syndromu vyhoření).
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2.4 Mediální činnost
Zprávy na internetu (4):
- Kaplanky pomáhají nemocným. In Přerovský deník.cz, 4. 12. 2020.
- Covid je specifický, připojuje se i strach z karantény, říká nemocniční kaplanka.
In Prostějovský deník.cz, 20. 11. 2020. Tentýž rozhovor publikován in DNES, příloha:
Zdravotnický deník, 12. 12. 2020.
- Speciální paliativní týmy v nemocnicích usnadňují lidem konec života.
In iDNES.cz, 7. 7. 2020.
- Nemocniční kaplan podá ruku v těžkých chvílích života. In Zlín.cz/Magazíny,
11. 3. 2020. Viz: https://zlin.cz/magazin/nemocnicni-kaplan-poda-ruku-v-tezkychchvilich-zivota/
Na www.youtube.com byl vytvořen kanál JSME BLÍZKO VÁM, který obsahuje 2 příspěvky:
- Být nablízku promo spot 2020, vytvořený naším partnerem FIRESTARTER
multimédia, a Velehrad 2020.
Rozhlasový pořad (1):
- Centrum pro pastoraci nemocných Olomouc.
In Rádio Proglas, Studio Radim, 17. 6. 2020.
V tisku (3):
- Pro nemocné nahrávají Boží slovo. In Katolický týdeník, 2020, č. 31. Diecézní
zpravodajství, s. 5.
- Jak pomáhat nemocným? Poradí kurz. In Katolický týdeník, 2020, č. 11. Diecézní
zpravodajství, s. 3.
- Věnujte svůj čas nemocným. In Katolický týdeník, 2020, č. 6. Diecézní zpravodajství,
s. 5.
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3. Spolupráce Institutu
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Závěr
Rok 2020 znamenal v souvislosti s pandemií koronaviru pro pracovníky Institutu řadu
výzev, které se promítly do změn v organizaci poskytování pastorační péče a s ní
spojených příbuzných činností pacientům, jejich blízkým a zaměstnancům ve
zdravotnických službách.
Zrealizované kurzy se staly trvalou součástí vznikající nabídky formačně vzdělávacích
aktivit, které Institut bude pravidelně otevírat.
Stipendium NF Avast umožnilo ředitelce nejen získat další odborné vzdělání v oblasti
paliativní péče a managementu, ale také věnovat se sebepéči.
Prezentace činnosti Institutu se uskutečnila v médiích regionálního i republikového
dosahu.
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Poděkování
Ředitelka Institutu děkuje:
- nemocničním kaplanům za obětavé poskytování pastorační péče ve zdravotnictví
a sociálních službách v náročné době pandemie koronaviru
- dobrovolníkům v pastorační péči, kteří se bezplatně a ve svém volném čase
podílejí s nemocničními kaplany na poskytování duchovní služby v nemocnicích,
domovech pro seniory a dalších pobytových zařízeních zdravotnických a
sociálních služeb
- Arcibiskupství olomouckému za podporu při rozvoji Institutu
- dárcům za jejich finanční příspěvky na činnost Institutu
- spolupracujícím institucím za pomoc v oblasti PR a spolupodílení se na pořádání
vzdělávacích aktivit Institutu
- členům týmu a správní rady za spolupráci během uplynulého roku
- lektorům a účastníkům vzdělávacích aktivit za vzájemná obdarování ve sdílení
zkušeností a poznatků

Výroční zpráva byla schválena správní radou dne 21. 5. 2021.
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