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Název organizace:
Diakonie ČCE – hospic CITADELA

Sídlo organizace a budova hospice:
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí

Dům sociálních služeb:
Žerotínova 319, Valašské Meziříčí

IČ: 73632783

Bankovní spojení:
KB – č. účtu: 94-2556380247/0100

Způsob financování:
Složené z více zdrojů – zdravotní pojišťovny,
dotace ze státního rozpočtu, obcí, příspěvky
klientů, dary fyzických osob a sponzorů

Správní rada:
Mgr. Květoslava Othová, předsedkyně
Pavel Mička
MUDr. Pavel Prodělal
Bc. Miriam Kramplová
Ing. Jiřina Orlová

Ředitelka:
Mgr. Květoslava Othová

Dozorčí rada:
MUDr. Vladan Polášek, předseda
Mgr. Kateřina Pivoňková
Milena Hrtusová
Mgr. Jiří Vlček
Ruth Kopecká

Kontakt:
telefon: 571 629 084
fax: 571 629 085
e-mail: hospic@citadela.cz
web: www.citadela.cz
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Milé kolegyně a kolegové,
možná ani netušíte, že i z pozice vedoucího, který vám může připadat spíše jako ten, kdo tráví víc času
v kanceláři, vnímám jako pozorovatel tu sílu důvěry, kterou vyzařujete a kterou pomáháte příchozím
řešit jejich nelehké životní situace.

Chci se s vámi podělit o to, co vidím a co vy opakovaně zažíváte.

Každý den a to ne jednou, ale i vícekrát se otevírají dveře našeho hospice a přicházejí rodinní příslušníci,
kteří pečují o své stárnoucí rodiče, a dlouhodobou péčí jim ubývá sil.

Daleko častěji přicházejí rodinní příslušníci, kteří stojí před naprosto novou a mnohdy velmi krutou
skutečností, že se jejich nejbližší již neuzdraví, že došlo k prudkému, nepředvídanému zhoršení jeho
zdravotního stavu a není příliš naděje na zlepšení.

Často jsou tito lidé novými skutečnostmi zaskočeni a nemají žádné povědomí, zda vůbec jsou nějaké
možnosti pomoci, protože jsou v této životní situaci poprvé. Mají však také štěstí v tom, že jim někdo dal,
nebo si dokázali vyhledat kontakt na náš hospic a zaklepali na nejbližší dveře s nápisem „sociální
pracovnice“.

Aco se stane, když se dveře otevřou?

Otevře příjemná, usměvavá pracovnice, která příchozí pozve ke stolku, udělá si dostatek času, aby
beze spěchu a vlídně sama nebo i s kolegyní vyslechla celý příběh, obavy a starosti, se kterými příbuzní
přišli.

Jsem přesvědčená, že prostředí a atmosféra, kterou dokážete vytvořit, každého příchozího uklidní a dá
mu naději, že mu dokážeme pomoci, tedy, že přišel na správné místo a může se na cokoliv zeptat.

Po prvotním rozhovoru, kdy příbuzní již cítí, že na jejich problémy slyšíme a hledáme řešení, přichází
další pomoc v podobě lékaře a sestry, aby empaticky a v klidu vysvětlili, jak bude probíhat profesionální
péče v celém komplexu o všechny stránky jejich blízkého.

Když je pak provedete naším komfortním zařízením, kde se setkávají s příjemnými lidmi, věřím, že pocítí
důvěru a bez obav nám svého nejbližšího svěří do péče. Pokud nemocného trápí bolest, vím, že ho
uklidníte slovy „nebojte se, již za chvíli vás bolesti trápit nebudou“ a vytvoříte mu takové podmínky, aby
se cítil bezpečně a měl vše, co potřebuje.

Milé kolegyně a kolegové, za dobu, co s vámi pluji na jedné lodi, jsem měla možnost mnohokrát vidět
vaše obrovské nasazení a snahu co nejlépe pomoci druhému člověku. Vidím vás mnohdy také v situaci,
kdy se snažíte co nejlépe sdělit lidem „tam venku“, jak naše služba funguje. Slova se někdy hledají
těžko, ale mně se velmi líbila věta jedné z příbuzných, která řekla: „ Děkuji, že jste nás nenechali
na holičkách“. Tak si myslím, že zcela upřímně můžeme lidem venku sdělit, že je nenecháme
na holičkách a to nám mohou věřit.

Já osobně vám za to děkuji, přesvědčujete mne o tom každý den.

Vaše ředitelka
Mgr. Květoslava Othová



Jsme součástí, jedním z mnoha středisek a škol, Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejímž
posláním a cílem je pomáhat potřebným, provádět sociální, zdravotní, výchovnou, poradenskou,
vzdělávací a pastorační péči, pomoc a podporu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně
postiženým a jinak potřebným lidem. Tato služba vychází z křesťanských hodnot a je praktickým
vyjádřením víry, naděje a lásky.

Diakonie ČCE – hospic CITADELAje organizace, která poskytuje
v budově hospice, Žerotínova 1421
• Specializovanou paliativní péči hospicového typu, která se řídí zákonem č. 372/2011 Sb.

o zdravotních službách
• Odlehčovací služby dle § 44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (36 lůžek)
• Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 zákona 108/2006

Sb. o sociálních službách (6 lůžek)

v Domě sociálních služeb (domov Konvikt), Žerotínova 319
• Domov pro seniory dle § 49 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (21 lůžek)
• Domov se zvláštním režimem dle § 50 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (21 lůžek)

Jednotlivé služby jsou v rámci organizační struktury členěny do samostatně řízených oddělení, která
jsou i z hlediska hospodaření autonomními jednotkami sdílejícími společné technicko hospodářské
zázemí.
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Struktura poskytovaných služeb

Dům sociálních služeb
domov Konvikt

42 lůžek

Diakonie ČCE – hospic CITADELA

Budova hospice
42 lůžek

Domov
pro seniory,
pobytová

sociální služba

Domov
se zvláštním

režimem,
pobytová sociální

služba

Oddělení
specializované
paliativní péče,

nestátní
zdravotnické

zařízení

Odlehčovací
služby,

pobytová
sociální služba

Sociálně-zdravotní
lůžka, pobytová
sociální služba
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Počet klientů podle jednotlivých služeb v letech 2008 – 2015
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Paliativní péče Sociálně zdravotní lůžka Odlehčovací služby

Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory
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Naše hodnoty, zásady a principy

05

Ctíme, respektujeme a podporujeme důstojnost člověka až do posledního okamžiku jeho života.
Vytváříme příjemné prostředí, ve kterém se klienti i jejich blízcí cítí dobře a bezpečně.
Vytváříme domácí atmosféru a zajišťujeme maximální soukromí klientů.
Podporujeme klienta v samostatnosti a udržení soběstačnosti.
Respektujeme individuální potřeby klienta a na jejich základě plánujeme způsob a rozsah péče.
Respektujeme přání klienta, neděláme, co sám nechce, nenutíme mu svou vůli. Pokud si pro něho
rodina přeje něco jiného, než si přeje klient sám, respektujeme přání klienta.
Ke všem klientům přistupujeme rovně, bez ohledu na jejich víru a přesvědčení, bez ohledu na jejich
minulost, bez ohledu na jejich finanční situaci, bez ohledu na společenské prostředí, ze kterého k nám
přišli.

•
•
•
•
•
•

•
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Specializovaná paliativní péče

Cílem specializované paliativní péče je zmírnit
bolest a další tělesná a duševní strádání, zlepšit
nebo udržet co nejdéle stávající kvalitu života,
zachovat pacientovu důstojnost, poskytnout
podporu také blízkým nemocného, podpořit
truchlící a pozůstalé.

O nemocné a jejich blízké pečují odborně
vzdělaní pracovníci – lékaři, zdravotní sestry,
pečovatelky, duchovní, psychoterapeut, dobro-
volníci a sociální pracovníci.

Podnět k zahájení paliativní péče může dát
kdokoliv z ošetřujících lékařů pacienta. Při
rozhodování o zahájení paliativní péče musí být
vždy, když je to možné, zahrnuto také přání
pacienta.

O přijetí do hospice a zahájení specializované
paliativní péče může požádat ošetřující lékař
nebo praktický lékař pacienta, pacient, případně
jeho blízcí.

Poslání
Posláním Diakonie ČCE – hospic Citadela je
umožnit důstojné umírání lidem v pokročilém
stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Poskytujeme komplexní hospicovou paliativní
péči, usilujeme o tišení bolesti jak fyzické, tak
i duchovní, psychické a sociální.

Nabízíme doprovázení umírajícím a jejich
blízkým tak, aby nikdo v posledních chvílích
života nezůstal sám.

Usilujeme o to, aby čas umírání a smrti byl
vnímán jako čas patřící k životu jako jeho
neoddělitelná a vzácná součást a mohl být prožit
pokojně a smířeně.

Přechodnou péčí o nemocného poskytujeme
nezbytný odpočinek osobám, které pečují o své
blízké doma, v jejich přirozeném sociálním
prostředí.

V roce 2015 byla hospicová paliativní péče
poskytnuta 250 nemocným, průměrná délka
pobytu klienta byla 26,2 dnů.

Kontakt
Vedoucí služby:
Bc. Naděžda Matochová, mobil: 739 244 840,
e-mail: matochova@citadela.cz

Sociální pracovnice:
Bc. Vojtěška Kopecká a Bc. Ester Palová, mobil:
736 473 245, e-mail: socialni@citadela.cz

Vedoucí lékařka:
MUDr. Ivana Kvitová, mobil: 724 204 034

je určena lidem v terminálním stádiu onemoc-
nění, u kterých není možná léčba vedoucí
k uzdravení, ale paliativní péčí je možno
zmírnit důsledky nemoci

je komplexní, aktivní a na kvalitu života
zaměřená péče poskytovaná nemocným
v terminálním stádiu onemocnění

je pro pacienta, kterého nemoc ohrožuje na
životě, ale nepotřebuje akutní léčbu
v nemocnici

poskytuje úlevu od bolesti a dalších tělesných
a duševních strádání (zvracení, dušnost,
krvácení, nechutenství, strach, úzkost, únava
apod.)

obsahuje také psychologické a duchovní
aspekty péče o nemocného a jeho blízké

usiluje o zlepšení kvality života



Průměrný počet dnů pobytu pacienta
na oddělení specializované paliativní péče v letech 2008–2015
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Počet klientů přijatých na oddělení specializované paliativní péče v r. 2015
podle odesílajících zdravotnických zařízení (celkem 250)
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Počet klientů přijatých na oddělení paliativní péče v r. 2015
podle trvalého bydliště (tři a více)

Nemocnice Valašské Meziříčí Nemocnice Nový Jičín Praktický lékař - domácí péče Nemocnice Zlín

Nemocnice Vsetín

Nemocnice Vizovice

Nemocnice Kroměříž

Nemocnice Kopřivnice

Nemocnice Hranice

Nemocnice Uherské Hradiště

Sociální služby hospice
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„O život můžeme přijít různě. Smrt je jen jednou z možností.“ Robert Fulghum

Co myslíte, bojíme se více smrti nebo umírání? Mám za to, že pravdivější odpovědí spíše je, že umírání.
Neboť jak říkali epikurejci někdy ve 3. stoletím před Kristem, „když jsme tu my, není tu smrt, a když je tu
smrt, nejsme tu my“. A tak jde myslím spíše o to, čím naplnit tu dobu nejistého určení s definitivou
na konci. Ta otázka zároveň platí jak pro umírající, tak pro jejich rodinné příslušníky. Doba umírání se
proto často stává dobou bilance a hledání smyslu.

Když v roce 2015 proběhl výzkum v jednom českém hospici u téměř 250-ti jeho pacientů, zjistilo se, že
duchovní rozměr života umírajících pokládá za důležitý 38 % z nich. Ve srovnání s průměrným
procentem podílu věřících v populaci podle sčítání lidu z roku 2011 (zjištěno 20,8 %) jde o významný
posun. Úkolem hospicové péče proto musí být a je také důraz na duchovní dimenzi umírajících, a to
zejména na jejich spirituální (chcete-li náboženské) potřeby.

Duchovní péče by tedy měla směřovat k přijetí vlastního života jako daru a k usmíření se sebou samým
a se svými blízkými. Křesťanská naděje, kterou přitom můžeme nabízet, spočívá v Ježíšově překonání
smrti a v jeho (zástupné) oběti za naše životy. Cením si proto Diakonie ČCE za to, že svým pacientům
v Citadele zajišťuje faráře a další pracovníky, kteří jim tyto hodnoty pomáhají objevovat a připomínají
jim je.

Slyšel jsem již vícekrát, že se lidé v Citadele navzdory blízkosti smrti cítí velmi dobře. Že je zde ochotný
a laskavý personál, citliví pracovníci a sympatické prostředí. Často přitom pomáhají drobnosti – nabídka
zavolání faráře či účasti na bohoslužbě, úsměv sestřičky či empaticky projevený zájem o pacienta.
Neméně důležitá je nabídka důvěrného rozhovoru na osobní témata a schopnost pracovníků dobře
naslouchat. Vím, že v Citadele se tohle vše děje, a tak za to chci poděkovat všem, kteří takové prostředí
každodenně umožňují. Zároveň přeji klientům a jejich rodinným příslušníkům odvahu ke smíření, lásku
a blízkost druhého a biblickou naději, která nezahanbuje a přesahuje smrt samotnou.

Jiří Vlček, člen dozorčí rady
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Jsem na chodbě hospice, je prozářena jarním sluncem. Napadá mě, že jarní paprsky dodávají tomuto
místu jakýsi zvláštní jas, klid a naději.

Vcházím na pokoj k paní V. Je naší klientkou již podruhé. Prvně jsme se loučily, když se z hospitalizace
od nás vracela ještě k doléčení a do domácího prostředí. Při setkání tak vzájemně navazujeme tam, kde
jsme skončily.

Podáváme si ruku, zdravíme se s úsměvem a snažím se jí vyjádřit podporu. Žena, i když sužována svým
onemocněním, vyzařuje svou osobitost, ženskou krásu, rozhodnost a moudrost.

Mluvíme spolu i beze slov, i tohle jsem se v hospici naučila. Tyhle momenty vzájemné komunikace jsou
papíru těžce sdělitelné, prožitky mnohdy nejdou slovy vyjádřit.

Plánujeme tedy s paní V., jak by si přála prožít den, vidím její odhodlání i přes bolesti a nepříznivý
zdravotní stav zůstat v každodenním dění obyčejných věcí… drobnostmi se jí snažím projevit svou
podporu, a tak trpělivě provádíme hygienickou péči, zvládáme podání léků i stravy, dopomáhám,
doprovázím. Opakovaně během dne vcházím na pokoj s ujištěním, že jsem tu pro ni.

Odpoledne si dáváme kávu, je venku v zahradě hospice i se svou postelí. Stále, přestože odkázána
na moji péči, zažívá pocit, že ona je ta, která si určuje, co jak má být.

Respektuji její osobnost, obdivuji její statečnost a klid, vyrovnanost, ale i chápu její nálady a „vrtochy“
a neustálé dožadování se pozornosti i vytvářením zástupných problémů.

Vzájemný vztah posilujeme každý den, dodá paní V. jistotu, že ve svém odcházení není sama. Rodinu
má daleko, navštěvují ji, ale samota pokoje je někdy až nepředstavitelně tížívá.

Aproto vytvoření vztahu vzájemnosti, založeném na úctě a respektu, je neodmyslitelnou částí mé práce
zdravotníka.

V takovém vztahu jsme pak obě schopné zvládnout i tak těžký okamžik, jakým smrt je.

Leona Olivíková, všeobecná sestra
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Poslání
Posláním odlehčovací služby Diakonie ČCE – hospic CITADELAje poskytnout pobytové sociální služby
dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v domácím prostředí a to po dobu, kdy je umožněn
pečujícím osobám nezbytný odpočinek.
Poskytujeme komplexní hospicovou paliativní péči, usilujeme o tišení bolesti jak fyzické, tak i duchovní,
psychické a sociální, nabízíme doprovázení umírajícím a jejich blízkým tak, aby nikdo v posledních
chvílích života nezůstal sám.
Usilujeme o to, aby čas umírání a smrti byl vnímán jako čas patřící k životu jako jeho neoddělitelná
a vzácná součást a mohl být prožit pokojně a smířeně.

Cíle služby
Odlehčit pečujícím osobám a umožnit jim tak nezbytný odpočinek.
V době péče o klienta podporovat ho a usilovat o zachování jeho osobních schopností a dovedností.
Nevytvářet závislost na sociální službě, připravovat klienta pro návrat do domácího prostředí.
V závěru života, v době umírání a smrti zajistit klientovi kvalitní a odbornou péči v oblasti biologické,
sociální, psychologické a duchovní.
Podpořit blízké klienta v době jeho nemoci, případně i po jeho smrti v oblasti sociální, psychologické
a duchovní.

Cílová skupina
1) Osoby od 19 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.
2) Nevyléčitelně nemocní a umírající, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí

k uzdravení, ale je možné zmírnit důsledky onemocnění.
3) Blízké a pečující osoby našich klientů.

Kontakt
Vedoucí služby:
Bc. Naděžda Matochová, mobil: 739 244 840, e-mail: matochova@citadela.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Vojtěška Kopecká a Bc. Ester Palová, mobil: 736 473 245, e-mail: socialni@citadela.cz
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Poslání
Pobytová sociální služba sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Diakonie ČCE – hospic CITADELA je určena lidem, kteří již nepotřebují stálou lékařskou péči
ve zdravotnickém zařízení, ale jejich stav je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Jejím
posláním je poskytnout jim potřebnou pomoc a péči při zajištění životních potřeb, podporovat je v rozvoji
jejich samostatnosti a motivovat je k činnostem, které povedou ke zlepšení jejich sociální situace.
Služba se poskytuje po ukončení léčby ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou než je
zabezpečena jiná péče (např. v domácím prostředí nebo u dalšího poskytovatele sociálních služeb).

Cílová skupina
Lidé s chronickým a jiným zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí
na pomoci jiného člověka. Jedná se o lidí propuštěné ze zdravotnického zařízení ve věku od 19 let.
Nejčastěji se jedná o pacienty specializované paliativní péče, u kterých došlo ke stabilizaci zdravotního
stavu.
Služba není určena lidem s pokročilejším stádiem demence, kteří jsou schopni se samostatně
pohybovat. Dále není určena lidem, u kterých zdravotní stav vyžaduje odbornou péči ve zdravotnickém
zařízení nebo zájemce trpí infekčním onemocněním. Také není určena zájemcům, kteří z důvodu
duševní poruchy, závislosti na návykových látkách nebo agresivním způsobem chování závažným
způsobem narušují kolektivní soužití.

Cíle služby
• Klient má zajištěno ubytování v bezbariérovém prostředí na dobu potřebnou k řešení jeho situace.
• Klient má zajištěnu celodenní stravu dle individuálních potřeb a požadavků.
• Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých schopností se na péči o sebe podílí (osobní hygiena,

použití WC, pohyb a orientace v prostoru, atd.).
• Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.
• Klient udržuje a rozvíjí kontakty s vrstevníky, rodinou, případně s dalšími lidmi a s děním

ve společnosti.
• Klient uplatňuje svoje oprávněné zájmy ve vztahu k okolí (např. k úřadům, k rodině, apod.).
• Klient se aktivně zapojuje a podílí na hledání vhodného řešení své sociální situace.
• Klient tráví svůj volný čas aktivně.

Kontakt
Vedoucí služby:
Bc. Naděžda Matochová, mobil: 739 244 840, e-mail: matochova@citadela.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Vojtěška Kopecká a Bc. Ester Palová, mobil: 736 473 245, e-mail: socialni@citadela.cz



Velmi si vážím vaší práce, kdy nemocným a jejich rodinám ochotně a s péčí pomáháte zvládat složité
životní období. Ve vašem zařízení jsem měl hned dvě zkušenosti, nejdříve tu umřela maminka, o dva
roky později u vás pobýval tatínek. Prostředí Citadely je přátelské, každý pacient má své soukromí
a pokoje působí příjemným dojmem, téměř rodinného typu, kde můžou být obrázky, fotky blízkých,
oblíbené předměty i květiny. I moje malá dcerka k vám vždy chodila ráda, vždy se těšila na návštěvu
dědečka a dodnes když jdeme kolem, vzpomene si na babičku i dědu, kteří u vás trávili poslední dny.
S vaší péčí jsme byli vždy spokojeni a vřele vaše služby můžu doporučit dalším rodinám, které mají
v rodině vážnou nemoc, kdy není možná domácí péče. Přístup celého personálu byl vždy vstřícný
a ochotný, za což ještě jednou děkuji. Byli jste pro nás v těžkých chvílích velikou oporou a dodávali jste
nám pocit jistoty, že o naše blízké je řádně postaráno a nestrádají v době, kdy s nimi nemůžeme být
osobně. Vaší práce si nesmírně vážím, kdy si uvědomuji, že je tato nesmírně náročná, a to nejen fyzicky,
ale hlavně psychicky, kdy prakticky denně vidíte osudy rodin, kterým umírá blízký člověk. Vím, že
mnohdy to máte o to těžší, že umírající člověk a jeho blízcí nejsou vždy příjemní, můžou mít své nálady
a manýry, které musíte zvládnout a nedávat na sobě nic znát. Vaše práce je velmi náročná a skláním se
před vámi všemi, že to zvládáte a pomáháte tak potřebným. Ještě jednou děkuji.

P. Š.

Vážená paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat za péči o mého tatínka pana M. H. v posledních dnech
jeho života. Na hospic Citadela jsme se obrátili v zoufalé situaci, kdy nám tatínka ze dne na den chtěli
propustit ze vsetínské nemocnice se slovy, že lékařskou péči v jeho stavu již nepotřebuje. Tatínek již v té
době byl zcela ležící, s tracheostomií, výživu přijímal jen pomocí PEG a na tlumení bolestí dostával
opiáty. Po telefonickém kontaktu s Vaší sociální pracovnicí byl přijat ještě téhož dne do hospice Citadela.
Sama jsem zdravotní sestra, takže si myslím, že dokážu objektivně posoudit úroveň ošetřovatelské
péče a mohu říct, že péče v hospici je opravdu vynikající. Obětavá a empatická paní doktorka Kvitová,
která přistupuje ke každému nemocnému individuálně a snaží se pochopit jeho potřeby, ač je to někdy
velmi těžké, jako v případě mého tatínka, který kromě zhoubného onemocnění trpěl i velmi pokročilou
demencí, díky níž již nebyl schopen verbální komunikace. Sestřičky, které dělají velmi těžkou
a záslužnou práci, byly vždy usměvavé a ochotné, nic pro ně nebyl problém. Krásné a klidné prostředí,
nádherná zahrada, milí a ochotní lidé, výborná komunikace. Tatínek před třemi týdny odešel navždy, ale
díky Vám ta jeho cesta byla klidnější, mám pocit, že pro něj i pro nás, jeho nejbližší. Ještě jednou děkuji.

A. L.
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Vážení a milí pracovníci Citadely,

hluboce se před vámi skláním a ze srdce děkuji. Za moji maminku i za celou rodinu. To, co činíte, ať už
jako lékař, pečovatelka, zdravotní sestra, uklízečka, kuchařka, pracovníci recepce, řádová sestra,
sociální pracovnice spolu se všemi dalšími zaměstnanci zařízení, je obdivuhodné. Jako jeden velký
sehraný tým pečujete s plným nasazením o naše blízké. A to nejen po stránce technické, každodenního
běžného zaopatření a péče. Máte pro těžce nemocné, bezmocné a bezbranné i odcházející ze života
vlídné slovo a pohlazení. Ovzduší je prostoupeno duchem, láskou k bližnímu a zcela prostým lidstvím.
Jste našim milým nablízku, když vás potřebují, máte pro ně slova útěchy a jste jim v jejich těžkých
chvílích „mostem“ k životu. Často jsem to pochopení pro bolest i obyčejný lidský soucit cítila v dotyku,
pohledu, gestu. Budu si jistě pamatovat mnoho momentů a slov. Paní dr. Kvitovou, která s maminkou
často rozmlouvala a našla pro ni ta správná slova, trpělivě a pravdivě, bez nalhávání a zároveň citlivě.
Nezapomenu na reakci mladé paní dr. Mikolajkové, přívětivé a vždy se usmívající, která mi na moje
konstatování, že má nelehké zaměstnání, rozzářeně odvětila: „To je tak krásná práce“.

B. V.

Vážení, děkuji celému vašemu kolektivu za práci, kterou vykonáváte. Velké díky patří kuchařům
a kuchařskému personálu za velmi dobré jídlo. Poděkování patří i lidem, kteří svou prací přispívají
k čistotě a pohodlí všem ubytovaným. A nakonec bych chtěla poděkovat paní doktorce Kvitové, která
uměla vytvořit kolem sebe kolektiv zdravotních pracovníků a sester, kteří velmi obětavě a svědomitě
odvádějí svoji velmi těžkou práci. Tisíceré díky.

J. K.

Děkuji upřímně všem pracovníkům za projevenou vstřícnost a poskytnutou péči. Přesvědčil jsem se, že
důstojné a vlídné prostředí hospice ulehčí odchod umírajícímu i jeho rodině. Jsem za to hluboce vděčný.

J. K.
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Poslání
Posláním Domova pro seniory Diakonie ČCE – hospic CITADELA je vytvořit prostředí nahrazující
domov lidem, kteří mají zejména z důvodu věku sníženou soběstačnost a proto trvale potřebují pomoc
jiného člověka. Služba je poskytována nepřetržitě v Domě sociálních služeb nedaleko centra města
Valašské Meziříčí. Pobyt v domově není časově omezen.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří lidé od 65 let převážně z Valašského Meziříčí a blízkého okolí se sníženou
soběstačností a se sníženou schopností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti), kteří z důvodu
věku nebo v důsledku svého onemocnění potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba není určena lidem mladším 65 let.

Cíle služby
• Klient má zajištěno ubytování v bezbariérovém prostředí.
• Klient má zajištěnu celodenní stravu dle individuálních potřeb a požadavků.
• Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých schopností se na péči o sebe podílí (osobní hygiena,

použití WC, pohyb a orientace v prostoru, atd.).
• Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.
• Klient udržuje a rozvíjí kontakty s vrstevníky, rodinou, případně s dalšími lidmi a s děním

ve společnosti.
• Klient uplatňuje svoje oprávněné zájmy ve vztahu k okolí (např. k úřadům, k rodině, apod.).
• Klient tráví svůj volný čas aktivně.

Kontakt
Vedoucí služby:
Bc. Lenka Kuráňová, mobil: 607 651 967, e-mail: kuranova@citadela.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Lenka Dobiášová, mobil: 602 776 460, e-mail: socialni@citadela.cz
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Poslání
Posláním Domova se zvláštním režimem Diakonie ČCE – hospic CITADELA je vytvořit prostředí
nahrazující domov lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují trvalý dohled a pomoc
jiného člověka. Služba je poskytována nepřetržitě v Domě sociálních služeb nedaleko centra města
Valašské Meziříčí. Pobyt v domově není časově omezen.

Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří lidé od 50 let převážně z Valašského Meziříčí a blízkého okolí s chronickým
duševním onemocněním, zejména sAlzheimerovou chorobou, s lehčími typy demencí nebo postižením
po mozkových příhodách, s poruchou paměti a orientace, se sníženou soběstačností a se sníženou
schopností pohybu (zejména s III. a IV. stupněm závislosti), kteří v důsledku svého onemocnění
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba není určena lidem v akutní fázi duševního onemocnění.

Cíle služby
• Klient má zajištěno ubytování v bezbariérovém prostředí.
• Klient má zajištěnu celodenní stravu dle individuálních potřeb a požadavků.
• Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých schopností se na péči o sebe podílí (osobní hygiena,

použití WC, pohyb a orientace v prostoru, atd.).
• Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.
• Klient udržuje a rozvíjí kontakty s vrstevníky, rodinou, případně s dalšími lidmi a s děním

ve společnosti.
• Klient uplatňuje svoje oprávněné zájmy ve vztahu k okolí (např. k úřadům, k rodině, apod.).
• Klient tráví svůj volný čas aktivně.

Kontakt
Vedoucí služby:
Bc. Lenka Kuráňová, mobil: 607 651 967, e-mail: kuranova@citadela.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Lenka Dobiášová, mobil: 602 776 460, e-mail: socialni@citadela.cz



17

Z
 d

o
p

is
ů

kl
ie

n
tů

d
o

m
o

va
 K

o
n

vi
kt

 a
 je

jic
h

 b
líz

ký
ch

Ráda bych poděkovala za vzornou péči o moji maminku všem sestřičkám, staniční sestře i panu
doktorovi. Přístup ke klientům je opravdu nadstandardní. Sestřičky a personál dovedou i při tak náročné
práci dát klientům pocit bezpečí a klidu. Pro mou maminku se vaše zařízení stalo domovem. Po příchodu
z nemocnice, kde krátkodobě pobývala, řekla: Už jsem doma. K tomu nemusím nic dodávat. Děkuji ještě
jednou za to, že maminka má toto poslední období dlouhého života klidné a pěkné.

P. B.

Bylo mi strašně zle, sestra na směně zavolala záchranku a odvezli mě do nemocnice. Vůbec jsem
nevěděla, co se děje, kde jsem. Začala jsem se modlit, věděla jsem, že umřu, a prosila jsem Pána Boha,
ať mi pomůže překročit ten osudný práh. Věděla jsem, že mi tam bude dobře, je tam i můj manžel
a spousta jiných hodných lidí. V tom jsem uslyšela hlas a věděla jsem, že žiju, že nejsem mrtvá.
Uvědomila jsem si, že se snad vrátím domů, do domova.

Paní doktorka mi oznámila, že mě propustí. Přišel řidič od sanitky. Znám ho, volám Martine, ty mě vezeš
domů! Této chvíle si strašně považuji, moc jsem se těšila. Jak jsem přijela, všichni mě zdravili a vítali.
To byla radost největší. Byla jsem ráda, že jsem zpátky, že jsem zase doma.

S velikými díky A. K.

Touto cestou bych chtěla poděkovat úplně celému personálu za to, jak se o mě starají. Hned od samého
začátku bych chtěla poděkovat všem uklízečkám, které každé ráno za mnou přijdou do pokoje, zalijí mi
květiny, které kvetou od jara až do zimy. Já je sama zalít už nezvládnu a pro mě ty květinky jsou velice
důležité, je to moje taková radost, a když jsou pořád rozkvetlé a smějí se na mě, je to příjemné. Takže
ještě jednou velký dík!

Dále bych chtěla poděkovat všem sestřičkám za jejich ochotu, srdečnost, vděčnost a hlavně za jejich
práci. Všichni jsou na mě hodní a vždy mi vyhoví, když něco potřebuji.

Moc se mi tady líbí, jsem tady spokojená a vím, že do svého domečku, který jsme vlastnoručně postavili
a celou dobu se o něj starali, se už nevrátím.Ale můj druhý domov je tady a jsem za to velmi ráda.

Přálo mi štěstí k tomu, že jsem se dožila tak požehnaného věku, a jsem všeckým vděčná za ochotu.
Všem velký srdeční dík.

L. Č.

.



V Diakonii ČCE – hospici CITADELA pracovalo k 31. 12. 2015 na hlavní pracovní poměr 97
zaměstnanců (z toho 12 bylo na mateřské/rodičovské dovolené). V rámci dohod konaných mimo
pracovní poměr pracovalo ke konci roku 21 zaměstnanců. Průměrný přepočtený úvazek zaměstnanců
za rok 2015 je 89,53.

Profesní struktura
Nejpočetněji je v organizaci zastoupena profese pracovníka v přímé péči – pracovník v sociálních
službách a všeobecná sestra. Dále se jedná o pracovníky provozu.

Profesní rozvoj zaměstnanců
Diakonie ČCE – hospic CITADELA dbá na to, aby její zaměstnanci pracovali co nejkvalitněji. Z toho
důvodu se zaměstnanci organizace účastnili velkého množství vzdělávacích akcí, mezi které patřily
semináře, kurzy, konference či odborné stáže. Hlavními tématy vzdělávacích akcí byla sociální
a zdravotní oblast a novinky v legislativě.

Díky finanční podpoře fondu Výboru dobré vůle – nadace Olgy Havlové mohli pracovníci přímé péče
absolvovat velmi přínosný kurz Dentální hygieny, ve kterém se seznámili s důležitými informacemi
a technikami v oblasti hygieny dutiny ústní u klientů v sociálních službách.
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Lékaři
Všeobecné sestry

Sanitářky

Sociální pracovnice

Pracovníci v sociálních službách

Vedoucí a THP (administrativa,
recepce)

Pracovníci provozu (úklid, kuchyně,
údržba, prádelna)

27%

2%

23%

10%
2%

4%

32%
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53%

2%

24%

21%

Praxe studentů
Odborná stáž zaměstnanců jiných organizací

Praxe v rámci kurzů (rekvalifikační, certifikovaný)

Ostatní

Akce pro zaměstnance
Jako každý rok, tak i v roce 2015 dopřála organizace v rámci psychohygieny svým zaměstnancům
odpočinek na jednom z několika k tomu určených pobytů. Zaměstnanci mohli načerpat síly na tradičním
setkání zdravotníků ve Špindlerově Mlýnu, na sportovně relaxačním víkendovém pobytu (Palia Cup
2015) v Litohoři či rozjímat nad různými tématy v rámci Exercicií v Chotěboři.

Poděkování zaměstnancům
Rok 2015 znamenal pro náš tým zvýšenou zátěž s potřebou hledání nových spolupracovníků.
Zaměstnancům velmi děkujeme za jejich vysoké pracovní nasazení v době personálního oslabení.

Ing. Ivana Pořická, personalistka

Praxe a stáže
V roce 2015 absolvovalo v organizaci praxi nebo stáž 85 osob. Jednalo se většinou o studenty škol se
zdravotnickým či sociálním zaměřením. Dále v organizaci absolvovali odbornou stáž pracovníci jiných
poskytovatelů zdravotních či sociálních služeb.
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Dobrovolníci jsou důležitou součástí pečujícího týmu. Ve svém volném čase a bez nároku na finanční
odměnu přicházejí do našeho zařízení, do hospice i do domova Konvikt, a především navštěvují klienty.
Povídají si s nimi, hrají hry, vyvezou je do zahrady, k Bečvě nebo do města. Podílejí se na volnočasových
aktivitách pro klienty jako jsou aktivizace, společenské a sportovní hry, vycházky a výlety. Nenahrazují
péči sester ani pečovatelek, ale skvěle ji doplňují. Proč to dělají? Chtějí aktivně a smysluplně trávit svůj
volný čas, chtějí být užiteční a prospěšní, chtějí pomáhat.

Přemýšlíte, jak smysluplně využít svůj volný čas? Bavilo by Vás pomáhat? Přidejte se!

Více na www.citadela.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi/

Počet dobrovolníků se v r. 2015 pohyboval kolem čtrnácti a odpracovali 707 hodin.

Firemní dobrovolnictví
Firemní dobrovolnictví je pro hospic Citadela slovní spojení, které má obsah: pomoc, práce, přátelství,
důvěra, změna, zábava, těšíme se, něco uvidíme, budeme společně tvořit, máme na sebe čas,
společně si pochutnáme, jdeme na výlet, také pletí záhonů, přehazování kompostu, udržování cest
a pěšin, … To jsou zaměstnanci společnosti JACOBS DOUWE EGBERTS CZ OPS s.r.o. ve Valašském
Meziříčí.

Také pracovnice České spořitelny, a. s., pobočky v Novém Jičíně nám pravidelně pomáhají s údržbou
zahrady.

Vážení a milí dobrovolníci, vám všem upřímně děkujeme za vaši obětavou práci, pomoc, podporu
a velkorysou přízeň.

Ruth Kopecká, koordinátor dobrovolníků
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V roce 2015 se podařila realizace dvou významných projektů na budově hospice. Ohřev vody solárními
kolektory a instalace klimatizačních jednotek na pokojích ve II. patře budovy hospice.

Realizace využití slunečního záření pro potřebu ohřevu teplé vody v prvním čtvrtletí roku znamenala
pro hospic nemalou ekonomickou výhodu proti létům minulým. O účelnosti této investice jsme se
přesvědčili zejména v letních měsících, kdy výrazně klesla spotřeba zemního plynu, kterého díky
teplému, slunečnému létu nebylo k ohřevu vody potřeba.

V druhém čtvrtletí se podařila instalace klimatizačních jednotek na pokojích druhého patra budovy
hospice. Tím byl dokončen záměr klimatizace lůžkového oddělení celé budovy hospice. Parné dny léta
se na lůžkovém oddělení hospice staly příjemnými a snesitelnými.

Ke spokojenosti našich klientů přispívá i park se stíny mohutných stromů, cestičkami s možností
posezení na zahradních lavičkách, zelený trávník, okrasné keře a květiny. V parku se v loňském roce
za pomoci nejen pracovníků hospice, ale i dobrovolných brigádníků, podařila provést údržba, dosadba
keřů a květin a instalace fontánky. Lidé tak mají možnost najít klid a pohodu, kterou přináší v každém
ročním období měnící se příroda.

Pavel Mička, správce
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Naše „nultá“ olympiáda
Nápad na olympiádu pro seniory vznikl úplnou náhodou. Viděla jsem na našich klientech při různých
hrách velmi soutěživého ducha, tak jsem si řekla, že bychom mohli vytvořit takovou soutěž, kde by se
mohl každý předvést a ukázat, co v něm ještě je. V soutěži by bylo více disciplín a všichni soutěžící by
měli stejná pravidla, podle kterých by se hrálo.

Uskutečnil se tedy nultý ročník Olympiády pro seniory na mezinárodní den dětí a my jsme ho zahájili
heslem „ukažme všem, kolik sil v sobě ještě máme!!!“

Disciplíny se skládaly z fyzických, ale i paměťových úkolů. Klienti se snažili vždy uhrát co nejvíce bodů.
První místo si zaslouženě získal pan Adamec s 30 body. Na druhém místě se umístila paní Konvičná
s 28 body a na třetím místě se po náročném vědomostním rozstřelu umístila paní Rosecká s 27 body.

Olympiáda se velmi vydařila, klienti byli nadšení a po celou dobu panovala veselá nálada a hlavně
soutěživý duch.

Velmi děkuji veškerému personálu, který se podílel na organizaci olympiády, dobrovolníkům, kteří nám
přišli pomoct, naší kuchyni za výborné a chutné občerstvení a firmě Kompakt s.r.o. za medaile
pro vítěze.

Zuzka Machýčková, DiS., aktivizační pracovnice
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Plníme přání seniorům: Výlet na Hostýn
Přes svoji skromnost a zdravotní problémy naši senioři sní o velikých věcech, o tom, co je pro ně
důležité. Vzpomínají na své dětství a mládí. Jak pracovali s rodiči a se staříčky na poli, co bývalo doma
na večeři, jaké měly hračky, kolik bylo sourozenců a jak jeden po druhém dědil oblečení, kam chodili
do kostela. Chodit do kostela patřilo k životu, nebylo to nic výjimečného. Sváteční a zcela mimořádnou
událostí byla pouť na Hostýn, vzpomínala jedna paní. Každý rok v srpnu, na svátek Panny Marie.
Na Hostýnek se těšila celá rodina. Maminka nachystala jídlo na náročnou cestu. Nejdřív pěšky několik
hodin z valašských kotárů na vlak a od vlaku zase pořádný kus po svých, navíc do příkrého kopce.
Poslední a nejstrmější úsek po kolenou a s modlitbami na rtech až do kostela. Na Hostýně zůstávali
pod ochranou Panny Marie několik dní a nocí. Noční modlitby, zpěvy a mše byly nejkrásnější. Také oběd
v restauraci a setkání s přáteli, s kterými se zase celý rok neuvidí. Paní ještě dnes dostává od posledních
z nich krásné dopisy, ještě má schované svaté obrázky a křížky na krk, které jí tam kdysi maminka
koupila.

Ostatní dychtivě poslouchali a začali připojovat svoje vzpomínky. Je to už moc let, kdy byli na Hostýně
naposled. „Když ještě „mohli na nohy“, před mnoha lety, teď už to nejde.“ Touha ještě jednou
se na Hostýnek podívat byla veliká.

A tak jsme se pustili do přípravy výletu. Uspěli jsme v projektu společnosti Sodexo „Plníme přání
seniorům“ a díky ochotným dárcům získali finanční prostředky na autobus i občerstvení, a vzpomínky
a sny se staly skutečností. S doprovodem a pomocí dobrovolníků, zaměstnanců a některých příbuzných
jsme se vypravili na sv. Hostýn, ne po kolenou, ale tentokrát autobusem až pod baziliku Nanebevzetí
Panny Marie. Navštívili jsme kostel, podívali se ke hřbitovu, křížovou cestou jsme se vrátili a občerstvili
se v restauraci, na všech místech se vyfotografovali a za zpěvu a povídání dojeli bezpečně domů. A tak
se sen stal skutečností.

Ruth Kopecká, referent PR
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Den Diakonie ČCE – hospic CITADELA
Dne 20. září 2015 jsme prožili ve středisku Den Diakonie, který se pro nás stal slavností, při které jsme si
společně připomněli význam naší služby pro druhé. Z rukou našich duchovních jsme přijali pověření
ke službě v Diakonii a potvrdili tak naše vlastní rozhodnutí, že služba pro nemocné a seniory je pro nás
nejen civilním povoláním, ale také posláním, které nás naplňuje.

Pro vedení střediska bylo toto setkání příležitostí k poděkování všem spolupracovníkům za každodenní
osobní nasazení a přivítání 15 nových spolupracovníků do kolektivu.

Významným okamžikem pro všechny přítomné byla také slova uznání a povzbuzení do další služby
od našich duchovních, zvláště pana faráře Petra Pivoňky, seniora Východomoravského seniorátu.

Benefiční koncert pro Citadelu

Valná hromada
Dne 6. 11. 2015 jsme hostili účastníky valné hromadyAsociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.
Hospic CITADELA se tak na jeden den stal místem pracovního setkání hlavních poskytovatelů
hospicové paliativní péče v ČR, kteří se zabývali plány a vizemi pro podporu hospiců a hospicového
hnutí a sdíleli své odborné zkušenosti. Pro nás bylo setkání příležitostí představit kolegům hospic
samotný i nové poznatky v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné.

Vzácným hostem byla MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v ČR, které jsme měli čest
osobně pogratulovat k udělení medaile Za zásluhy o stát.
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Devět klientů našeho domova Konvikt se zúčastnilo rotopedtours a pěškotours. Dohromady ušli a ujeli
na motopedu neuvěřitelných 66 km 258 m a překonali tak vzdálenost z Valašského Meziříčí
do Olomouce.

Pro klienty vystupují s hudbou, písněmi, divadlem nebo scénkami děti ze ZŠ Salvátor, ZŠ Žerotínova,
valašskomeziříčský pěvecký sbor Beseda, cimbálovka pana Gerly, také pěvecký sbor seniorů,
veřejnosti otevřený je letní zahradní koncert pěveckého sboru nevidomých Vokál klub.

Našim dárcům a sponzorům jsme ukázali a umožnili si vyzkoušet zdravotnické a kompenzační pomůcky
nakoupené z jejich darů.

Klienty domova Konvikt potěšila návštěva dětí z jesliček a mateřské školy společnosti Brose CZ,
všechny klienty v obou budovách navštívil v podání studentů vsetínské zdravotní školy Mikuláš se svou
družinou, nechyběly exkurze studentů zdravotních škol.

Pracovníci zařízení přednášeli na odborných seminářích i pro laickou veřejnost.

Výstava fotografií Jindřicha Štreita

Další události
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Všem, kteří nám pomáháte a podporujete nás, upřímně děkujeme!

Fyzické osoby:
Barošová Anna / Běťák Petr, Ing. / Bordovská Irena / Bradbrooková Bohuslava, PhDr. / Cvrčková Noemi
/ Daďa Miroslav, Ing. / Dimitriadisová Jana, MUDr. / Dočkal Miroslav / Dostálek František, Ing. / Dvořák
Stanislav, JUDr. / Dvořáková Soňa / Ertingerová Marta / Friml Ivo / Hodoňová Naděžda / Holášková
Jindřiška / Hrtusová Milena / Chmelař Tomáš / Chmelařová Jarmila, Mgr. / Indruch Jiří / Ivanová Renáta /
Jadrníčková Marcela, Ing. / Klainová Naděžda / Kolečková Hana / Komoň Jiří, Ing. / Košťál Zdeněk,
MUDr. / Kroupová Jana, MUDr. / Leesová Věra / Mašlaňová Eva / Mekinová Jarmila, Ing. / Miletová Jitka
/ Mročková Lenka / Nagy Jitka / Oravová Ludmila / Pastorčáková Jarmila / Pavelková Hana / Pavelková
Helena / Pavlíček Martin, Doc. / Pechová Zdenka, Mgr. / Podzemný Zdeněk, JUDr. / Popelářová Marie /
Prášek Petr / Přecechtělová Marie / Pupíková Eva, MUDr. / Sirůčková Marie / Sivková Hana / Sládeček
Marek / Smetana Pavel, Mgr. / Sopuch Ivan / Strnadel Petr / Stržínková Karla / Špetík Zdeněk / Štěpán
Antonín, Ing. / Turek Zdeněk / Valkovič Ráchel, Ing. / Vodárek Pavel / Barbara a Lucie Vaňkovy / Žídek
Pavel a další dárci, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Právnické osoby, firmy a společnosti, nadace:
AK Juráš, Chovancová, David / Austin Detonator s.r.o. / AVAL spol. s r.o. / CZT Valašské Meziříčí s.r.o. /
Blankyt Plus, s. r. o. / Block, a. s. / Brose CZ, spol. s r. o. / Církev adventistů sedmého dne / Continental
Barum s.r.o. / CS Cabot / CTB, a.s. / DEZA, a.s. / Diakonie ČCE / FS ČCE Valašské Meziříčí / G.D.B.
s r. o. / J.T.O. SYSTEM s r. o. / Lékárna Salvia, spol. s r. o. / MHB, s.r.o. / Okentěs, spol. s r. o. / OPOP,
spol. s r. o. / Otto per Mille / Robe Lighting, s.r.o. / SMEROVE TABULE CZ / SPEDOS, spol. s r. o. / TOOL-
TEMP / T.W.I., spol. s r. o. / Václav Graf – služby / Vakuum servis s r.o. / Východomoravský seniorát ČCE
/ Nadační fond Kovárny VIVA / Martek Medical a.s. / Sodexo pass / Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové / Kompakt VM / Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s.r.o. / Kulturní zařízení města Valašského
Meziříčí.

Státní správa a samospráva:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Zlínský kraj / Město Valašské Meziříčí / Město Zubří.

Mediální partneři:
OSA/ Valašskomeziříčský zpravodaj / Valašský deník / Regionální televize / Obelisk.

Podpořit nás můžete i Vy. Více na www.citadela.cz/podporte-nas/darci-a-sponzori/
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MEDICAL
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