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„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, 
že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, 

pomáháme i sami sobě.“ 

Ralph Waldo Emerson
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Úvodní slovo
Rok 2021 byl stejně jako ten předchozí v mnohém výjimečný. I nadále jsme se 
museli nějak popasovat s příchozími vlnami COVIDu a řešit mimořádné situace, ale 
i přes všechny komplikace se podařilo naplnit poslání všech našich služeb. Stalo se 
tak především díky velkému nasazení našeho týmu, energii našich zaměstnanců. 
Těm patří velký DÍK. 
Co vše se u nás dělo zajímavého se dočtete v kapitole Kalendárium. Povedlo se 
nám uskutečnit spoustu akcí, těch pravidelných, ale i mimořádných, a to třeba 
vytvoření našeho mobilního očkovacího týmu nebo osobní návštěva hejtmana 
Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha na našem pracoviš�. Významnou 
osvětovou akcí se stalo Břeclavské palia�vní odpoledne a těší nás, že se z něj stal 
první ročník tradice, stejně tak Vzpomínkové odpoledne – setkání pozůstalých, 
které je též v plánu na další rok.
Důležitou součás� osvěty se stal také náš nově vydávaný časopis Smysl odcházení. 
Považujeme jej za důležitý informační materiál pro všechny naše spřízněné 
subjekty od laiků až po odborníky a v nepolední řadě také jako spojení s vámi 
všemi, abyste prostě věděli, co se u nás děje.
I přes nepřiznivé podmínky a omezené možnos� školení se náš tým dále vzdělával. 
K tomuto nám pomohla také realizace projektů s podporou Evropské unie. 
Projektů jsme v roce 2021 realizovali opravdu hodně. V tomto směru se cí�me být 
silní a stabilní, umíme využívat komunální, národní i evropské peníze, umíme 
požádat o příspěvky i nadace a nadační fondy. Běh na dlouhou trať jsme započali 
v další oblas� fundraisingu, a to konkrétně v dárcovství. Hledáme zdroje, které 
doplní financování našich projektů, hledáme subjekty podnikatelské, ins�tuce 
veřejné i individuální dárce, kteří nás chtějí podpořit jednorázově 
i dlouhodobě a s těmi bychom rádi vytvářeli dlouhodobá partnerství.

V Hustopečích 10. dubna 2022
Miroslav Prchal

předseda Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s. 



Poslání
Jsme Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, zapsaný spolek, který od roku 2004 
působí jako nezisková charita�vní organizace. Na Hustopečsku poskytuje služby 
péče o seniory a osoby s pos�žením – osobní asistenci a �sňovou péči, domácí 
hospic a služby pro nevyléčitelně nemocné, včetně podpory domácích pečujících. 

Jsme tu pro všechny, jejichž schopnost soběstačnos� je snížena z důvodu 
onemocnění, věku nebo zdravotního pos�žení a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby.

Náš tým je tu pro domácí pečující, kteří pečují o blízkou osobu. Stále na sobě 
pracujeme, abychom byli tou nejlepší pomocí a oporou pro nás i naše blízké.

Naše služby
Osobní asistence
V osobní asistenci Girasole jsme v roce 2021 poskytli péči 50 klientům. V průběhu
tohoto roku 20 z nich zemřelo. Vysoká úmrtnost mezi klienty byla způsobena
pandemií covid. Volné kapacity byly ihned nahrazeny dalšími chronicky 
nemocnými a seniory, kteří na naši péči čekají – tj. těmi, kteří jsou evidováni v naší 
lis�ně čekatelů.

Tak jako v jiných službách, i naše sociální služba byla v uplynulém roce 
poznamenána pandemii covid a z ní vyplývajících skutečnos�. Téměř v průběhu
celého roku jsme byli povinni nosit ochranné pomůcky a dbát zvýšené opatrnos�
u všech klientů, kteří patří mezi ty nejrizikovější skupiny obyvatelstva. V rámci
prevence jsme také proto byli mezi prvními, kteří byli proočkováni, abychom mohli 
spolehlivě zabezpečit péči o naše klienty. Nevyhnula se nám ani povinnost 
neustálého testování nepřítomnos� viru. I přes všechna tato úskalí jsme byli 
schopni poskytovat péči našim klientům bez větších po�ží, a to i díky personálním 
podporám z řad brigádníků, kteří s námi spolupracují dlouhodobě.

Nicméně i přes všechny tyto nepříznivé podmínky se nám povedlo v září 2021
otevřít další kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách, abychom mohli
dovzdělat některé zaměstnankyně nejen osobní asistence, ale i �sňové péče, i již
zmíněné brigádnice, kterým toto vzdělání chybělo. Všech 7 účastnic kurzu jej 
úspěšně začátkem roku 2022 ukončilo závěrečným testem.



V roce 2021 jsme poskytli celkem 14 282 hodin péče osobní asistence. Jsou to
hodiny plné kontaktu, ve kterých pomáháme našim klientům ve všech oblastech
jejich života – někomu s osobní hygienou, jinému s oblékáním, podáním jídla nebo 
přivezením nákupu, někde „jen“ �m, že jsme tu pro ně – že jim nasloucháme, 
povídáme si s nimi, vyvezeme je na procházku nebo do kostela. Každý klient je pro 
nás součás� našich životů, našeho poslání. Každou radost nebo bolest prožíváme 
s nimi i s jejich rodinami.

I kvůli těmto skutečnostem jsme rádi, že můžeme v naší sociální službě mít 
psychosociální pracovnici v palia�vní péči, která byla velkou oporou všem 
v uplynulém nelehkém roce – nejen rodinám zesnulých klientů, ale i asistentkám,
které úmr� každého našeho klienta zasáhne.

V rámci neustálého proškolování našich asistentek se každý měsíc věnujeme 
tématům, která v naší sociální službě potřebujeme znát. Během pandemie to bylo 
možné jen samostudiem na dálku, ihned po rozvolnění jsme pokračovali v osobním 
setkávání. Věnujeme se tématům, jako jsou: péče o nemocné s různými typy 
demence, výživa, komunikace v pomáhající profesi, prevence syndromu vyhoření, 
péče o sebe sama a další.

V září uplynulého roku jsme absolvovali supervizi, kterou uskutečňujeme každé
polole�. Supervize je důležitým prvkem v naši práci, abychom byli stále schopni
pečovat o naše klienty nejen fyzicky, ale i duševně, abychom předešli syndromu
vyhoření, který je ve všech pomáhajících profesích častým jevem, abychom měli
pro naše klienty vždy pochopení, porozumění, milé slovo, úsměv, nebo dotek.



Tísňová péče
TÍSŇOVÁ PÉČE GIRASOLE byla v loňském roce velice ovlivněna epidemií Covidu 19. 
Nicméně, nepřestali jsme fungovat ani v tak složitém období, spíše naopak! 
V mnoha případech fungoval náš dispečink, a to nejen pro naše klienty, jako jediná 
spojka s okolním světem. Zřídili jsme speciální senior linku, na kterou se nám 
ozývali nejen naši klien�, ale také lidé žijící v našem regionu zcela sami, bez rodin či 
blízkých příbuzných. V době, kdy nebylo možné jít si kdykoliv nakoupit, vyzvednout 
si léky v lékárně atd., jsme fungovali, jako spojka. Jezdili jsme do domácnos�, 
vybaveni ochrannými pomůckami, zajišťovali jídlo, léky a poskytovali jsme lidem 
útěchu v této nelehké době.

Prostě jsme dělali svoji práci – řešili �sňové situace. Všechny dispečerky pravidelně 
telefonovaly všem našim klientům a v rámci ak�vizačních hovorů zjišťovaly, zda 
mají všichni zajištěné základní životní potřeby, lékařskou péči a ochranné pomůcky.

I přes ob�žnost situace jsme na náš dispečink připojovali další, nové, klienty 
a zajišťovali tak jejich bezpečnost v domácím prostředí. K tomu je naše služba 
primárně určena. 

Vyvíjející se epidemiologická situace ovšem stále silně ovlivňovala naši činnost 
a nabádala nás ke zvýšení ak�vity s bojem pro� Covidu. A tak se stalo, že se naše 
organizace naplno zapojila do plošného očkování rizikových a ohrožených skupin 
obyvatel našeho regionu. Logicky vyplývá, že se to týkalo téměř všech našich 
klientů, a tak jsme, ve spolupráci s Obecními a Městskými úřady ORP Hustopeče 
spus�li další akci.

Vznikl mobilní očkovací tým, složený z lékaře, zdravotní sestry a administrátora 
a začali jsme objíždět všechny obce a města, která o to projevila zájem a na základě 
vytvořených seznamů, jsme navštěvovali převážně imobilní klienty, kteří neměli 
jinou možnost, jak se dostat k lékaři. Do mnoha domácnos� nás doprovázeli 
starostové a starostky obcí. I s jejich pomocí se nám podařilo podat 380 vakcín. 
Začali jsme 18. 2. a končili po pě� měsících 21. 7. 2021. Všichni věříme, že už nikdy 
podobná situace nenastane a nic podobného už se nebude muset nikdy 
organizovat.



Domácí hospic
Větší část roku náš domácí hospic fungoval za přítomnos� pro�epidemiologických 
opatření. Snažili jsme se o maximální bezpečnost, aby nebyli ohrožení pacien� ani 
jejich blízcí. Pro celý tým domácího hospice bylo náročné navlékat se každý den do 
ochranných pomůcek, v respirátorech se nám také těžko hovořilo. Zjis�li jsme ale, 
co vše je možné vykomunikovat očním kontaktem. 

V roce 2021 jsme měli v péči 63 pacientů. Z toho 54 pacientů zemřelo doma, mezi 
svými blízkými. Jeden pacient se přestěhoval do jiného kraje a přešel do péče 
jiného poskytovatele. Stav jednoho pacienta se stabilizoval natolik, že bylo možné 
jej předat zpět do péče prak�ckého lékaře. Sedm pacientů zemřelo až 
v následujícím roce.

Během září jsme měli v péči stého pacienta Domácího hospice Girasole. Byl to 
takový milník, kdy jsme se na chvíli zastavili a uvědomili si, kolik pacientů a jejich 
rodin jsme již měli v péči, kolik životních příběhů jsme vyslechli a u kolika  
posledních dnů jsme měli tu čest být přítomni. 

V půlce září se část našeho týmu zúčastnila dvoudenní celostátní palia�vní 
konference v Plzni, kde jsme získali nové poznatky a navázali kontakty s kolegy 
z jiných hospiců.

Poslední zářijový den proběhlo ve spolupráci s Břeclavskou nemocnicí 
a s podporou Jihomoravského kraje první Břeclavské palia�vní odpoledne – 
seminář o palia�vní péči na Břeclavsku, Hustopečsku a Mikulovsku. Téměř stovka 
posluchačů z řad lékařů, zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších zástupců 
odborné veřejnos� si vyslechla odborné přednášky o palia�vní péči, které 
odprezentovali členové palia�vního týmu nemocnice Břeclav MUDr. Iveta Dicko 
a MUDr. Petr Vašíček, primářka Domácího hospice Girasole MUDr. Marcela 
Tomíšková a primář Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči MUDr. Ladislav Kabelka 
PhD. Velká účast potvrdila zájem o palia�vní péči a možnos� jejího rozvoje v našem 
regionu. 

Den před svátkem všech zesnulých (31. 10.) jsme uspořádali Vzpomínkové 
odpoledne, setkání pozůstalých našeho domácího hospice. V příjemné atmosféře 
zázemí hustopečského kostela sv. Václava a Anežky České se náš tým setkal 
s rodinami zesnulých pacientů. Zapálili jsme svíce a společně zavzpomínali na ty, 
kteří již nejsou mezi námi.



Poradna pro pečující
Během covidového období jsme zaznamenali zájem hlavně o telefonické 
konzultace, kdy jsme radili pečujícím, na koho se mohou obrá�t, pokud chtějí 
pečovat doma o svého blízkého. Pokud měli pečující možnost, setkali jsme se 
v jejich domácnos� nebo v naší poradně. Část pečujících měla zájem 
o pečovatelské služby, část potřebovala pomoc s vyplněním formulářů týkajících se 
příspěvku na péči a vetší část se na nás obracela s dotazem na péči domácího 
hospice. Většina pečujících se také zajímala o zdravotnické pomůcky. Řešili jsme 
také pozůstalostní důchody a další možnos� finanční podpory pečujícím 
a pozůstalým.
  
Během roku 2021 se nám vzhledem k epidemii covidu podařilo uskutečnit pouze 
jedno setkání pečujících. Uvažovali jsme o online formě, ale vzhledem k in�mitě 
prostředí setkání jsme se rozhodli počkat, až se rozvolní opatření. O to více jsme se 
ale věnovali telefonickým rozhovorům s pečujícími, kteří se potřebovali svěřit, 
vypovídat se ze svých problémů a nejistoty.



Kalendárium
Leden – červen: Kurz pro pečující – Pomáhat! Ale jak? 
Vzdělávací kurz určený pro neformální pečující, který naše sdružení organizuje, 
v rámci projektu Nejste sami!, podpořeného evropským dotačním programem, byl 
ovlivněn obdobím Covid. Přestože kurz probíhal místo tradiční prezenční formy 
setkání online formou, přinesl všem účastníkům díky vysoké úrovni přednášek 
našich skvělých lektorů mnoho nových poznatků, ale také možnost vzájemného 
sdílení a podpory.

Únor – červenec: Mobilní očkovací tým
Naše mise pomoci v nejhorší epidemické situaci, kterou pamatujeme, začala 
18. 2. a skončila po pě� měsících. Naše nabídka naočkování a přeočkování seniorů 
se sníženou mobilitou se setkala s velkým zájmem. Ve 36 obcích Jihomoravského 
kraje jsme aplikovali celkem 380 vakcín.

14. dubna: Návštěva hejtmana JMK
V dubnu jsme přivítali milou a vzácnou návštěvu – hejtmana Jihomoravského kraje 
Jana Grolicha, radní pro sociální oblast Janu Leitnerovou a paní starostku Města 
Hustopeče Hanu Potměšilovou. Obrovskou radost nám udělalo ocenění naší práce. 
Během odpoledne jsme probrali spoustu důležitých témat souvisejících s péčí 
o seniory a osoby s pos�žením, podporou pečujících na Hustopečsku i v celém 
kraji. A plány, ty máme v Girasole vždycky velké. Spojuje nás jeden cíl, pomáhat 
těm, kteří pomoc potřebují, proto naši hosté od nás dostali „týmový dres“ 
s mo�em našeho domácího hospice: „protože konec života si zaslouží stejnou 
lásku a péči, jako jeho začátek.“

24. srpna: Setkání pečujících
V srpnu proběhlo již tradiční Setkání pečujících, které přináší kromě dobré 
atmosféry a příjemného posezení také možnost výměny zkušenos� s domácí péčí 
o blízkého člověka a podporu nejen formou profesionální pomoci ze strany 
Girasole, ale také tu vzájemnou, lidskou.

Září: Příjem 100. pacienta Domácího hospice Girasole
Od založení našeho Domácího hospice jsme ušli dlouhou cestu. Jsme rádi, že tu 
můžeme být pro Vás a Vaše blízké. Pozi�vní zpětné reakce našich klientů nám 
dodávají mo�vaci a sílu stále zlepšovat naše služby.



11. září: Strong race 2021
Fyzická síla, vytrvalost, odhodlání, kondice a radost z pohybu to je Strong Race 
a jeho účastnice a účastníci. Opro� tomu těžká nevyléčitelná nemoc, slabost 
a pacient zahrnutý naší péčí a láskou svých nejbližších – to je domácí hospic 

Girasole. Právě zde dochází 
k propojení obou světů. Vážíme si 
podpory všech závodníků 
a organizátorů, která pomohla 
právě těm, kterým životní síly 
pomalu odcházejí. Na 4. ročníku 
STRONG RACE 2021  se vybralo 
neuvěřitelných 16 000 Kč, které 
pomohou nemocným pacientům 
a rodinám v domácím hospici 
Girasole. Moc děkujeme všem, 
kteří přispěli do tomboly. 
Speciální poděkování patří 

trenérovi Peterovi Prušanskému a Lucii Prušanské za to, že mají náš hospic ve svém 
srdci! Za fotografie děkujeme Lukášovi Hrdličkovi.

16. září: Supervize Osobní asistence
V rámci zkvalitňování našich služeb se tým osobních asistentek zúčastnil supervize 
zaměřené na individuální potřeby klientů a možnos� nastavení péče v rámci jejich 
potřeb a požadavků. Supervize jsou bezpečným prostorem pro vyjádření emocí 
a frustrací s cílem předcházet syndromu vyhoření a získání sil a mo�vace pro další 
práci.

17. – 18. září: Celostátní paliativní konference v Plzni
V září se členové týmu našeho Domácího hospice zúčastnili Celostátní palia�vní 
konference v Plzni, odkud si kromě nových poznatků z oblas� palia�vní péče 
přivezli díky otevřené atmosféře a vzájemnému sdílení prak�ckých zkušenos� 
kolegů z jednotlivých hospiců také nové podněty k další práci. 

Září: Kurz pracovníka v sociálních službách
V září byl zahájen pě�měsíční kurz pro pracovníky v sociálních službách, na kterém 
naše zaměstnankyně osobní asistence a �sňové péče získávají teore�cké znalos� 
a prak�cké dovednos�. Neustále na sobě pracujeme, abychom poskytovali co 
nejlepší služby všem našim klientům. 



6. září – 6. října: DOMA - celorepubliková kampaň 
na podporu hospicové péče
Na podzim jsme se s naším Domácím hospicem zapojili do celostátní kampaně na 
podporu mobilní hospicové péče, kterou letos provázelo mo�o: „Provedli nás 
životem, buďme s nimi, když ten jejich končí!“ Domácí hospic Girasole pomáhá 
lidem s nevyléčitelným onemocněním z celého okresu Břeclav strávit závěr života 
DOMA, naplnit tou nejlepší PÉČÍ hospice a LÁSKOU svých nejbližších. Péči 
poskytujeme bezplatně díky velké pomoci rodiny malých i velkých dárců, kteří 
s námi sdílí myšlenku, že „konec života si zaslouží stejnou lásku a péči jako jeho 
začátek.“ V rámci sbírky pro náš hospic se na portálu darujme.cz vybralo 8 800 Kč. 
Děkujeme za Vaši podporu, které si velmi vážíme.

30. září: Břeclavské paliativní odpoledne
Ve čtvrtek 30. 9. proběhlo ve spolupráci s Břeclavskou nemocnicí a s podporou 
Jihomoravského kraje první Břeclavské palia�vní odpoledne – seminář o palia�vní 
péči na Břeclavsku, Hustopečsku a Mikulovsku. Téměř stovka posluchačů z řad 
lékařů, zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších zástupců "odborné veřejnos�" 
si vyslechla odborné přednášky o palia�vní péči, které odprezentovali členové 
palia�vního týmu nemocnice Břeclav MUDr. Iveta Dicko a MUDr. Petr Vašíček, 
primářka Domácího hospice Girasole MUDr. Marcela Tomíšková a primář 
Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči MUDr. Ladislav Kabelka PhD. Velká účast 
jen potvrdila zájem o palia�vní péči a možnos� jejího rozvoje v našem regionu. 
Záznam všech přednášek i jednotlivé prezentace přednášejících si můžete 
poslechnout nebo volně stáhnout na tomto odkazu...
h�ps://www.girasole.cz/breclavske-palia�vni-odpoledne/



22. října: Členská schůze FMH Hustopeče
Jsme rádi, že jsme mohli v místě našeho působení v samém srdci slunné Moravy 
přivítat zástupce mobilních hospiců z celé České republiky. Členská schůze 
organizovaná Fórem mobilních hospiců proběhla na konci října v Hustopečích. 
Děkujeme za výbornou spolupráci a podporu zaměstnanců Města Hustopeče, kteří 
významně přispěli k hladkému průběhu celé akce. 

31. října: Vzpomínkové odpoledne – setkání pozůstalých
Den před svátkem všech zesnulých jsme uspořádali v příjemné atmosféře zázemí 
hustopečského kostela sv. Václava a Anežky České setkání s rodinami zesnulých 
pacientů, kteří byli v péči našeho Domácího hospice. Zavzpomínali jsme společně 
na ty, kteří již nejsou mezi námi. 

25. a 26. listopadu: Supervize
Základním kamenem všech našich služeb je celý náš tým. Abychom mohli pomáhat 
ostatním, musíme umět pečovat také sami o sebe. Důležitou součás� naší práce 
jsou supervize, na kterých můžeme otevřeně v bezpečném prostředí probírat 
všechna úskalí i přínosy naší každodenní práce. Listopadové supervize týmu 
Domácího hospice a týmu Osobní asistence se nesly v duchu psychosociální 
podpory v teorii i praxi.



Covid
Služby
Během druhého roku pandemie jsme již na některé věci spojené 
s pro�epidemiologickými nařízeními byli zvyklí. Přesto pro nás vlny covidu 
a s nimi spojená opatření byly náročné. Každodenní desinfekce všeho materiálu, 
prostor, osobních aut byla časově náročná. Všechno jsme však zvládli a podařilo se 
naše klienty a pacienty i náš tým ochránit. Zároveň jsme pomáhali klienty chránit 
pomocí očkování pro� COVID-19. Imobilním klientům jsme zajis�li náš očkovací 
mobilní tým, který zároveň pomáhal proočkovat imobilní obyvatele vesnic 
v širokém okolí Hustopečí. 
Rok to byl pro všechny náročný, �že opatření dolehla na nás na všechny. Největším 
problémem se ukázala být komunikace mezi našim personálem a klienty/pacienty. 
V respirátorech je špatně rozumět, není vidět mimika. Nakonec jsme ale 
s překvapením zjis�li, co vše dokážeme říct očima.

Mimořádné dotace
V roce 2021 byly vyplaceny dotace MPSV na mimořádné finanční ohodnocení 
zaměstnanců v sociálních službách v souvislos� s epidemií Covid 19 (Program C) 
a dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislos� s trvajícími dopady 
epidemie Covid 19 do sektoru sociálních služeb (Program E). Naše organizace 
úspěšně čerpala z obou těchto dotačních �tulů. V programu C jsme čerpali 
938 118 Kč a v programu E se čerpalo 264 565 Kč.



Fundraising
Finance

Projekty
V roce 2021 náš spolek realizoval mnoho projektů financovaných z různorodých 
finančních zdrojů.

Z rozpočtu Jihomoravského kraje byly podpořeny tři projekty. Odbor sociálních věcí 
nám poskytl příspěvek na služby osobní asistence, zde se jednalo o mzdové 
prostředky a dále pak na vydávání osvětově vzdělávacího časopisu Odcházení, 
jehož cílem je zlepšit informovanost široké veřejnos� laické i odborné. V tomto 
případě se jednalo o náklady na grafické a �skařské práce. Náš mobilní hospic byl 
pak podpořen Odborem zdravotnictví, opět formou příspěvku na mzdy.

Z národních zdrojů, konkrétně od Ministerstva zdravotnictví, jsme realizovali tři 
projekty. Dva z nich sloužily k pořízení vybavení pro provoz mobilního hospice, 
jednalo se o mobilní ultrazvuk, kyslíkové koncentrátory a stojany a potřebného 
příslušenství. Jeden z projektů je dlouhodobého charakteru a je realizován 
v období 1. 8. 2019–31. 7. 2022. Jeho náplní je zajištění provozu mobilního hospice 
a dotace je poskytnuta především na mzdy, mentoring a vzdělávání a také částečně 
na zajištění administra�vy této služby.

Výkaz zisku a ztráty za rok 2020 
Náklady  Výnosy 
Spotřeba materiálu a energie 1051  Provozní dotace 10294 
Ostatní služby 1327  Dary 108 
Osobní náklady 10540  Tržby za vlastní výkony 1475 
Ostatní náklady 378  Ostatní výnosy 1346 
CELKEM 13296  CELKEM 13223 

     
     

Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 
Náklady  Výnosy 
Spotřeba materiálu a energie 1587  Provozní dotace 12137 
Ostatní služby 1388  Dary 210 
Osobní náklady 13194  Tržby za vlastní výkony 1352 
Ostatní náklady 324  Ostatní výnosy 3076 
CELKEM 16493  CELKEM 16775 

 



Skrze rozpočet Jihomoravského kraje jsme též čerpali další národní zdroje, a to na 
zajištění služeb Osobní asistence a Tísňové péče, jednalo se o mzdové prostředky.

Město Hustopeče nám přispělo na poskytování služeb Osobní asistence i Tísňové 
péče, tzn. opět mzdové prostředky a také podpořilo provoz našeho vozového parku 
i prostory, které umožňují poskytování našich služeb, tedy se jedná o příspěvky na 
PHM, nájemné a energie.

Malou podporu jsme získali také z Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové.

Naší velkou podporou jsou dlouhodobé projekty financované z Evropských fondů. 
Během roku 2021 jsme realizovali čtyři takové projekty s různým zaměřením.

Probíhala poslední fáze projektu podpořeného z Operačního programu 
Zaměstnanost z komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupinou 
Hustopečsko, kde byly poskytnuty prostředky na část mzdových nákladů dvou 
pracovnic sociální péče a opera�vní leasing vozu, který je k poskytování služeb 
osobní asistence využíván. Dále probíhal ze stejného dotačního �tulu z následující 
výzvy projekt, který podporuje mzdu psychosociálního pracovníka a též opera�vní 
leasing vozu, který tento pracovník využívá. Klíčovou ak�vitou projektu 
financovaného přímo z Operačního programu Zaměstnanost byla realizace 
vzdělávacího programu „Pomáhat, ale jak?“ a s �m souvisejících mzdových nákladů 
včetně pořízení drobného majetku pro účel realizace projektu. Všechny tři výše 
uvedené projekty mají možnost čerpání tzv. nepřímých nákladů, které tvoří 25 % 
z přímých nákladů. Zde je možné uplatnit část nákladů na správu projektů: mzdové 
prostředky účetní, asistentky, koordinátorky, projektové manažerky, dále pak 
náklady na provoz kanceláří či nákup drobného majetku potřebného pro zajištění 
plynulého chodu projektů.

Posledním z těchto „velkých“ projektů byla prvotní fáze projektu inves�čního 
charakteru, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, 
který se též zaměřuje na komunitně vedený místní rozvoj. Z tohoto projektu bude 
financováno auto typu VAN včetně nájezdové rampy a dalšího příslušenství, dále 
osobní automobil a ver�kalizační vak pro zkvalitnění a rozšíření služby �sňové 
péče. V roce 2021 probíhalo za�m výběrové řízení a průzkum trhu pro výše 
uvedený majetek.



Dárcovství
Vážíme si skvělé spolupráce s Českou spořitelnou, prostřednictvím její celostátní 
akce nazvané #sporkaceskem jsme v srpnu 2021 získali do naší půjčovny pomůcek 
dva invalidní vozíky a další důležité pomůcky. V roce 2021 jsme prostřednictvím 
portálu darujme.cz zorganizovali dvě dárcovské kampaně. První nazvaná Držme se 
pro Domácí hospic Girasole, Hustopeče probíhala od 31. srpna do 31. října 
u příležitos� celorepublikové kampaně DOMA zaměřující se na podporu mobilních 
a domácích hospiců v České republice. V této sbírce jsme vybrali krásných 10 000 
Kč. Dne 11. 9. 2021 se v tombole pořádané v rámci akce Strong Race vybralo 16 000 
Kč, které byly určeny pro Domácí hospic Girasole. Speciální poděkování patří 
trenérovi Peterovi Prušanskému a Lucii Prušanské za organizaci a podporu. Druhá 
kampaň nazvaná Dárek pro dárce, která probíhala od 14. 12. 2021 do 15. 1. 2022, 
oslovovala dárce možnos� uplatnění vyššího daňového odpočtu z darů, který 
dosahoval v loňském roce naposledy 30 procent. V této kampani se podařilo vybrat 
celkem 11 000 Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří nás v loňském roce podpořili.



Osvěta
Břeclavské paliativní odpoledne
Dne 30. září 2021 jsme pod záš�tou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana 
Grolicha a ve spolupráci s nemocnicí Břeclav zorganizovali seminář o palia�vní péči 
na Břeclavsku, Hustopečsku a Mikulovsku nazvaný Břeclavské palia�vní 
odpoledne. O seminář byl velký zájem a jeho účastníci si mohli vyslechnout 
přednášky členů palia�vního tým Nemocnice Břeclav p. o. MUDr. Ivety DICKO 
a MUDr. Petr VAŠÍČKA, dále primářky Domácího hospice Girasole MUDr. Marcely 
TOMÍŠKOVÉ a v neposlední řadě primáře Domácího hospice Sv. Zdislavy v Třebíči, 
paliatra, geriatra MUDr. Ladislava KABELKY PhD. Video se všemi prezentacemi je 
volně dostupné na našich webových stránkách...
h�ps://www.girasole.cz/breclavske-palia�vni-odpoledne. 

Vzdělávání
Kurz
V roce 2021 proběhl od ledna do června kurz pro neformální pečující nazvaný 
„Pomáhat! Ale jak?“, který Girasole pořádá v rámci projektu EU nazvaného „Nejste 
sami! II.“ Základní oblas� vzdělávacího programu byly stanoveny následovně: 
Sociální práce, Zdravotnictví, E�ka, Teologie, Psychologie. Celkový rozsah 
programu je 100 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 20 hodin praxe. Výuka je 
organizována především o sobotách, aby bylo umožněno pečujícím zorganizovat 
náhradu za svou péči.

Vzdělávání týmu
Dne 16. září 2021 proběhla supervize týmu Osobní asistence na téma „Prevence 
syndromu vyhoření ve službě osobní asistence“.
Dne 25. listopadu 2021 proběhla Supervize týmu Domácího hospice s Bc. Andreou 
Radomskou, DiS. Tématem byla spolupráce mezi členy týmu nyní i do budoucna.

Časopis 
V roce 2021 vyšla celkem čtyři čísla našeho časopisu Smysl odcházení, který je 
určen nejen pečujícím a jejich rodinným příslušníkům, ale také odborné veřejnos� 
skládající se z lékařů a pracovníků Úřadů práce a Správy sociálního zabezpečení. 
V našem časopise najdete vždy rozhovor se zajímavými osobnostmi a zároveň zde 
představujeme naše služby. 



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
Evropská unie ESF Operační program zaměstnanost
Jihomoravský kraj
Hamburger Recycling CZ s.r.o.
Česká spořitelna, a.s.
ŠKODA AUTO a.s.
#SKODAAUTOpomaha
AAA COLOR S.R.O.
Fitspine centrum
STRONG RACE®
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
DELIKOMAT s.r.o.
Hustopečská mandlárna s.r.o.
Lékárny Hytych S.r.o.
BORS Břeclav a. s.
Město Hustopeče
Obec Dolní Věstonice
Obec Borkovany
Obec Stracho�n
Obec Zaječí

Děkujeme za podporu

Soupis dárců
Darujme 2021

Projekty: Držme se pro Domácí hospic Girasole, Hustopeče a Dárek pro dárce

Marcela Barcuchová, Petr Bíza, Květa Hošková, Jan Karel, Barbora Lavická, Jiří 
Michna, Veronika P., Alena Peroutková, Jan Planička, Lenka Trojaková, Miluše 
Zabloudilová, Blanka Zugarová



Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.
Mrš�kova 122/1, 693 01 Hustopeče

Všechny použité fotografie jsou auten�cké
a pořízené se souhlasem fotografovaných osob.

ZPRÁVA ZA ROK 2021


