
Přílohy 

1. Příloha: Informovaný souhlas 
Dne x jsem poskytla rozhovor Martině Štýbrové v rámci výzkumného projektu bakalářské 

práce na téma Dobrovolnictví v hospici. Bakalářská práce je zpracovávána při Karlově 

Univerzitě v Praze na Fakultě Humanitních studií.  

Pro účely analýzy v rámci uvedeného výzkumného projektu a pro účely na něj navazující 

výzkumné činnosti jmenovaného řešitele projektu  bude tento rozhovor zpracován jen v 

anonymizované podobě bez souvislosti s mým jménem a kontaktem na mojí osobu.  

V případě, že úryvky z tohoto rozhovoru budou součástí publikací nebo veřejných prezentací 

výsledků výzkumu smí být uvedeny jen v anonymizované podobě bez mého jména a 

souvislosti s mojí osobou  

Až skončí výzkumný projekt Dobrovolnictví v hospici, tento rozhovor smí být archivován a 

tím zprostředkován pro účely jiných výzkumů a dalších badatelů, ale pouze v anonymizované 

podobě, bez spojení s mým jménem a s mojí osobou.  

V Praze, dne, podpis:  

_____________ 

 

 

2. Příloha: Jak vzniká hospic aneb Hospic v Čerčanech 
Hospic v Červanech existuje díky snaze občanského sdružení TŘI, jehož „posláním je 

vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již při doprovázení v těžkých 

životních situacích nebo při odpočinku a růstu ve chvílích radosti.“ Cílem sdružení je vyvíjet 

činnosti směřující k realizaci výstavby a provozování mateřské a základní školy, komunitního 

domu s kostelem a hospice v obci Čerčany. 

Občanské sdružení TŘI v současnosti naplňuje své poslání těmito aktivitami: 

 výstavba a provoz hospice v Čerčanech a provozování terénních zdravotně sociálních 

služeb v Benešově a okolí, ochrana práv pacientů v terminálním stadiu nemoci 

 výstavba Komunitního domu s kostelem Nejsvětější Trojice 

 příprava výstavby alternativní školy Archa 

Historie sdružení 

o 1992 - vzniká „Společnost pro výstavbu farního střediska v Čerčanech“, kupuje 

pozemek v centru Čerčan a záměr je zapracován do územního plánu, upevňuje se 

spolupráce mezi třemi církvemi. 



o 2000 - změna stanov sdružení, redefinice cílů a poslání sdružení společně se změnou 

názvu na o. s. TŘI, definování obsahu plánovaného Centra v Čerčanech. 

o 2001 - podrobná specifikace stavebního a provozního programu jednotlivých částí 

budoucího Centra, sladění s územním plánem, zpracování architektonicko-

urbanistické studie Centra. 

o 2003 - územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu hospice, požehnání 

základního kamene, výběr dodavatele stavby na základě veřejného výběrového řízení, 

zahájení provozu Mobilního hospice v Benešově. 

o 2004 - stavební povolení a výběr dodavatele stavby kostela. 

o 2005 - mobilní hospic Benešov je iniciátorem vzniku a zakládajícím členem Asociace 

poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP).
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o 2006 - zahájena výstavba hospice v Čerčanech. Mobilní hospic Benešov na základě 

poptávky zahajuje program Asistenčních služeb (služba osobní asistence s asistenčním 

autem).  

o 2007 - dokončena hrubá stavba Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech, registrována 

terénní sociální služba osobní asistence, příprava na zahájení třetí terénní služby 

(zdravotní domácí péče). 

o 2008 - příprava zahájení provozu Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, zkušební 

provoz zahájen 1. září, postupný nárůst kapacity. Zahájen provoz třetí terénní služby 

(zdravotní domácí péče).  

Jak vidíme výše, po více než pětiletém úsilí se podařilo 1. 9. 2008 zprovoznit zařízení, které 

podstatně zkvalitní péči o terminálně nemocné ve Středních Čechách a výrazně odlehčí 

nemocnicím v dalších spádových oblastech (velkým klinikám v Praze 4 a 10 i Jihočeským 

nemocnicím v Písku a Táboře). 

Hospic Dobrého Pastýře poskytuje péči třiceti pacientům, většinou na jednolůžkových 

pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. Zařízení poskytuje odlehčovací 

služby, které pomáhají rodinám v náročné péči – centrum denních služeb, respitní lůžka, 

terénní služby v domácnosti klientů a sociální poradenství. Zakladatelkou a vedoucí lékařka 

                                                 
1
 APHPP sdružuje poskytovatele hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb. Zastupuje stovky profesionálů 

v hospicové paliativní péči, z nichž řada působí ve vzdělávání laické i odborné veřejnosti, včetně výuky na 
vysokých školách. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se APHPP podílela na vytvoření prvních českých 
Standardů kvality hospicové paliativní péče, které její členové dobrovolně dodržují. APHPP vznikla v roce 2005 a 
do roku 2007 prosadila uzákonění lůžkové i mobilní hospicové péče. Je členem Evropské asociace paliativní 
péče. Viz http://www.asociacehospicu.cz/o-asociaci/poslani-asociace/ 



hospice je MUDr. Tereza Dvořáková. Ředitelkou Občanského sdružení TŘI pak Ing. Alice 

Tajerová. 

Pacienty hospice jsou nemocní s krátkou prognózou přežití, v naprosté většině s pokročilým 

nádorovým onemocněním. Nejedná se vždy o seniory, v péči hospice byl i kojenec v 

terminálním stádiu onkologické nemoci. Hospic doprovodí každý měsíc více než 20 

nemocných. Činnost celého ošetřovatelského týmu se zaměřuje na odstranění či minimalizaci 

symptomů doprovázející nevyléčitelné onemocnění, dalším cílem je podpoření a doprovázení 

rodinných příslušníků tak, aby mohli být oporou pro umírajícího, ale zároveň jsme jim 

pomohli zvládnout těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace jejich blízkých, ale i 

po jejich úmrtí. 

Vzhledem k relativně krátké novodobé zkušenosti české populace s hospicovou péčí věnuje 

hospic velkou pozornost informování o poslání a účelu hospiců. Nová budova hospice je 

otevřena nejen pacientům - moderní trendy vedou k odstraňování bariér a ke snaze, aby kromě 

hospitalizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé „z venku". V přízemí budovy se 

nachází kavárna a restaurace. V prvním patře je kaple Dobrého Pastýře určená pro soukromou 

modlitbu, ať už personálu nebo pacientů i lidí z venku, i pro pravidelné mše. Na objekt 

navazuje bezbariérově přístupná zahrada. 

3. Příloha: Evropský rok dobrovolnictví 2011 
Rozhodnutí rady EU: Dne 24. 11. 2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu 

rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu 

aktivního občanství“. Zároveň stanovila, že obecným účelem evropského roku je podněcovat 

a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní a regionální orgány vyvíjejí, aby 

občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily 

větší zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a 

osvědčených postupů. 

Cíle evropského roku jsou: 

1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem 

zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v 

kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící 

dobrovolným činnostem; 

2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem 

usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných 



činností a podněcovat navazování kontaktů, mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci 

občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU; 

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro 

jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských 

států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské 

společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i 

zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím 

dobrovolnictví; 

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o 

důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek 

společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální 

soudržnost.  

4. Příloha: Všeobecná deklarace o dobrovolnictví2 
Dobrovolnictví je základním stavebním prvkem občanské společnosti. Uskutečňuje 

nejvznešenější aspirace lidstva - touhu po míru, svobodě, příležitostech, bezpečí a 

spravedlnosti pro všechny.  

V době globalizace a nepřetržitých změn se svět stále zmenšuje, je složitější a vzájemná 

závislost vzrůstá. Dobrovolnictví, individuální nebo skupinová činnost, umožňuje: 

 udržovat a posilovat takové lidské hodnoty jako jsou družnost, zájem o druhé a služba 

jiným lidem, aby jednotlivci mohli uplatňovat svá práva a odpovědnost jako 

příslušníci komunity a aby se zároveň mohli po celý život učit a růst, realizovat 

veškerý svůj lidský potenciál propojení navzdory rozdílům, které nás neustále 

rozdělují, abychom mohli žít ve zdravých, udržitelných komunitách a abychom mohli 

společně usilovat o nalezení nových řešení pro společné úkoly a mohli jsme utvářet 

náš kolektivní osud.  

Na úsvitu nového tisíciletí se dobrovolnictví stalo nepostradatelným prvkem každé 

společnosti. Účinně a prakticky převádí deklaraci Spojených národů, kde se praví: "My, lid," 

máme moc změnit svět, do běžného života. Tato deklarace podporuje právo všech žen, mužů a 

dětí svobodně se sdružovat a dobrovolně pracovat bez ohledu na kulturní a etnický původ, 

věk, pohlaví, tělesný stav a společenské nebo ekonomické postavení. Všichni lidé na celém 

                                                 

2
 http://www.dobrovolnik.cz/evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011, 26. 3. 2010. 
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světě by měli mít právo nabídnout jiným lidem a jejich komunitám svůj čas, schopnosti a 

energii prostřednictvím individuální či kolektivní činnosti a bez nároku na odměnu. Chceme 

rozvoj dobrovolnictví, které by: 

o pomohlo zapojit celou komunitu do identifikace a řešení jejích problémů  

o povzbuzovalo mládež a pomáhalo jí, aby se vedení prostřednictvím služby stalo pro ni 

trvalou součástí života  

o mluvilo za ty, kteří nemohou mluvit sami za sebe  

o umožnilo dalším lidem se do dobrovolnictví zapojit  

o doplňovalo, avšak nenahrazovalo odpovědnou činnost jiných sektorů i úsilí placených 

pracovníků  

o umožnilo lidem získat nové znalosti a dovednosti a plně rozvinout svůj potenciál, 

sebedůvěru a tvořivost  

o podporovalo rodinnou, komunitní, národní i globální solidaritu  

Jsme přesvědčeni, že je společnou odpovědností dobrovolníků a zároveň i organizací a 

komunit, v nichž působí: 

o vytvářet prostředí, v němž dobrovolníci mají smysluplnou práci, která umožňuje 

dosáhnout dohodnutých výsledků  

o definovat kritéria pro účast dobrovolníků, tedy i podmínky, za nichž by organizace a 

dobrovolník mohli své závazky ukončit, dále pak rozvíjet způsoby, jak činnost 

dobrovolníků řídit  

o poskytovat dobrovolníkům a osobám, jimž slouží dostatečnou ochranu před riziky  

o poskytovat dobrovolníkům vhodné školení, pravidelné hodnocení a uznání  

o zajistit přístup pro všechny odstraněním veškerých bariér - fyzických, ekonomických, 

společensko-sociálních a kulturních - bránících jejich účasti  

V souladu se základními lidskými právy, která jsou vyjádřena v Deklaraci lidských práv 

Spojených národů a se zásadami dobrovolnictví a odpovědností dobrovolníků a organizací, v 

nichž působí, se obracíme na:  

1/ všechny dobrovolníky, aby projevili své přesvědčení, že dobrovolnická činnost je tvůrčí a 

zprostředkující síla, která: vytváří zdravé, udržitelné komunity, které uznávají důstojnost 

všech lidí. Umožňuje všem lidem uplatňovat práva lidských bytostí a tím zlepšit vlastní život. 

Pomáhá řešit společensko-sociální, kulturní, hospodářské a ekologické problémy. Pomocí 

celosvětové spolupráce utváří lidštější a spravedlivější společnost. 

2/ vedoucí představitele ve všech oblastech, aby se spojili a vytvořili silná, viditelná a účinná 

místní a národní "dobrovolnická centra" - základní vedoucí organizace dobrovolnictví. 



Vedoucí představitele vlád, aby zajistili pro všechny právo na dobrovolnou činnost, aby 

odstranili veškeré právní překážky bránící účasti na dobrovolné činnosti, aby zapojili 

dobrovolníky do své práce a poskytli nevládním organizacím prostředky i podporu pro 

účinnou mobilizaci a vedení dobrovolníků. Na zaměstnavatele, aby povzbuzovali své 

zaměstnance a pomáhali jim působit v komunitě jako dobrovolníci a aby vyčlenili lidské i 

finanční zdroje pro rozvoj infrastruktury nezbytné pro podporu dobrovolnictví Na média, aby 

přinášeli příběhy dobrovolníků a poskytovali informace, které by lidi povzbuzovaly a 

pomáhaly jim zapojit se do dobrovolných činností. Na oblast vzdělávání, aby vedla lidi všech 

věkových skupin a pomáhala jim zapojit se do dobrovolných aktivit a aby lidem vytvářela 

možnosti uvažovat o jejich službě a učit se z ní. Na církvi, aby potvrdili dobrovolnictví jako 

správnou odpověď na duchovní výzvu sloužit všem lidem. Na nevládních organizace, aby 

vytvořili pro dobrovolníky přátelské organizační prostředí a aby vyčlenili lidské a finanční 

prostředky nezbytné pro účinné začlenění dobrovolníků. Obracíme se na Spojené národy, aby:  

vyhlásily toto desetiletí jako "Dekádu dobrovolníků a občanské společnosti" a stvrdily tím 

nezbytnost posílit instituce svobodných společností a uznaly logo "červené V" za univerzální 

symbol dobrovolnictví.  

IAVE vyzývá dobrovolníky a vedoucí představitele ze všech oblastí na celém světě, aby se 

partnersky spojili na propagaci a podporu účinného, všem přístupného dobrovolnictví, 

symbolu solidarity všech lidí a národů. IAVE vyzývá globální komunitu dobrovolníků, aby 

tuto Všeobecnou deklaraci o dobrovolnictví studovali, diskutovali o ní, schválili ji a naplnili.
3
 

5. Příloha: Charta práv umírajících4 
„Mám právo na lidsky důstojné zacházení až do své smrti. Mám právo na naději navzdory mé 

proměnlivé životní perspektivě. Mám právo svobodně vyjádřit své pocity a emoce spojené s 

blízkou smrtí. Mám právo podílet se na rozhodování o péči o mně. Mám právo na 

zdravotnickou péči, přestože cílem není uzdravení, ale zachování pohodlí a kvality života. 

Mám právo nezemřít sám. Mám právo být ušetřen bolesti. Mám právo na poctivé odpovědi, 

když se tážu. Mám právo nebýt obelháván. Mám právo na pomoc rodiny a na pomoc rodině, 

když se vyrovnává s mým stavem. Mám právo zemřít v klidu a důstojně. Mám právo zachovat 
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 Schváleno mezinárodní správní radou IAVE - Mezinárodní asociace pro dobrovolnické úsilí - na 16. světové 

konferenci dobrovolníků, konané v Amsterodamu, v Nizozemí, v lednu 2001, v Mezinárodním roce 
dobrovolníků.  
4
 Haškovcová, 2000, str. 37-38. Viz také Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a 

důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ Z http://www.umirani.cz/charta-prav-
umirajicich.html .  
 

http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html
http://www.umirani.cz/charta-prav-umirajicich.html


si vlastní individualitu, právo, aby má rozhodnutí a názory byly pochopeny. Mám právo, aby 

o mne pečovali lidé, kteří jsou zkušení, pozorní, citliví, kteří se mi pokusí porozumět a budou 

prožívat zadostiučinění z poskytované pomoci na cestě ke smrti.“ 

 


