
RESPITNÍ HOSPICOVÝ DŮM
PRO DĚTI, MLADÉ LIDI

A JEJICH BLÍZKÉ

Dětský hospic je domem na cestě, ne na konci cesty.

NAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA
Aby dětský hospic v Malejovicích mohl svým návštěvníkům 
pohodlně a s odpovídajícím zázemím nabízet plné spektrum služeb,
tedy péči respitní, paliativní i péči v konci života, je třeba vybudovat
novostavbu ošetřovatelské jednotky. Její základní kámen 
byl slavnostně položen a posvěcen v neděli 1. října 2006. 

A takto bude celý areál vypadat po svém dokončení:

K projektu dětského hospice Nadačního fondu a Sdružení Klíček 
se v roce 2005 přidala jako partnerská organizace obecně prospěšná
společnost Energeia – díky prostředkům, které uvolnila 
na vypracování projektové dokumentace, bylo možné už v roce 2006
zažádat o stavební povolení. To, kdy bude dům dokončen, 
závisí i na štědrosti dárců, kteří se rozhodnou projekt podpořit. 
Jim všem patří náš dík.

Autorem vítězného návrhu novostavby i této vizualizace je ing. arch. Vít Polák.
Novostavba bude uzavřenou chodbou spojena s již fungujícím respitním domem
(šedobíle naznačená budova v pozadí). Více na www.klicek.org.

KDE NÁS NAJDETE?
Vesnice Malejovice leží při silnici číslo 125 spojující Kolín a Vlašim,
5 km jižně od Uhlířských Janovic, v okrese Kutná Hora.
Pojedete-li autem po dálnici D1, budete ve směru od Prahy sjíždět
na 41. kilometru (sjezd Šternov), ve směru od Brna na 49. kilometru
(sjezd Psáře).
Od obou sjezdů z dálnice se vydáte směrem na Kolín a Uhlířské
Janovice; po cca 15 km dojedete do vesnice Malejovice. Hospicový
dům – budova bývalé venkovské školy – stojí hned vedle kostela,
nedá se přehlédnout. 

JAK DLOUHÉ POBYTY BÝVAJÍ?
O délce svého pobytu rozhodují (v závislosti na volné kapacitě male-
jovického domu) samotné rodiny; přijíždějí tak podle toho, jak potře-
bují: někdy na víkend, někdy na víc dní – zpravidla bývají pobyty
zhruba týdenní.

KOLIKRÁT ZA ROK MOHOU RODINY PŘIJET?
Četnost návštěv se řídí potřebami jednotlivých rodin a volnou kapa-
citou domu. Pevný limit pro počet návštěv nemáme; v případě, kdy
by počet zájemců přesahoval naše možnosti, budeme brát v úvahu
aktuální situaci a potřeby každé rodiny.

KOLIK SE ZA POBYT PLATÍ?
Rodiny přispívají dobrovolnou částkou podle svých možností.
Pobyty nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, hledáme proto
a vítáme každé další zdroje financování našeho provozu. 
Hosté domu mohou za předem stanovenou cenu každého jídla využít
služeb naší kuchyně, kde vaříme hodnotnou domácí stravu, nebo si
mohou jídlo připravovat sami.

JAK SE K NÁM OBJEDNAT?
Stačí zavolat na telefonní číslo 775 204 109, případně na toto číslo
poslat SMS zprávu. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese
klicek@klicek.org. My se Vám ozveme zpátky a společně se domlu-
víme na termínu, který Vám bude nejvíce vyhovovat.

S využitím snímků pořízených v respitním
hospicovém domě a jeho blízkém okolí 
vydaly jako svou společnou publikaci 
© Nadační fond a Sdružení Klíček 
a Energeia, o.p.s., v říjnu 2006.
Kontaktní adresa: 
Malejovice 22, 285 04 Uhlířské Janovice
e-mail: klicek@klicek.org 
www.klicek.org
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JAK HOSTÉ V MALEJOVICÍCH TRÁVÍ SVŮJ ČAS

„Malejovice jsou pro nás něco
jako druhý domov, a také
útočiště ve chvílích, kdy
člověku dochází energie,“
shrnuje smysl pobytů u nás
maminka Zdeňka z jižní Moravy,
která se svým synem do našeho
respitního domu opakovaně
přijíždí už čtvrtým rokem.

Zázemí, které máme v současné
době k dispozici, nám dovoluje přijímat k pobytům děti a mladé lidi,
kteří momentálně nevyžadují intenzívní ošetřovatelskou péči
v nemocnici, a jejichž stav se dá zvládnout i v domácím prostředí. 

Děti a jejich blízcí si u nás podle své momentální kondice vybírají
z široké nabídky možností, jak
v Malejovicích strávit svůj den.
Mohou si hrát, číst, odpočívat,
mohou se také věnovat drobné
práci v dílně nebo na zahradě.
Rodiče a některé děti s námi při
společných rozhovorech často
sdílejí své hledání nových 
perspektiv, uvažují nad otázkami

po smyslu všeho trápení, které jim jejich životní situace přináší. 

PÉČE O TY, KDO SAMI PEČUJÍ
Pečují-li rodiče o své nemocné dítě doma,  znamená to pro ně doslo-
va čtyřiadvacetihodinovou vyčerpávající pohotovost – proto mohou
při pobytu u nás péči o své dítě na čas svěřit osobním asistentům,
a s takto získaným volnem pak naložit podle svého: spát, číst si, vyjet
si na kole, vyjít na procházku, nebo si v klidu posedět u šálku
dobrého čaje... Náš dům je pro ně otevřen po celý rok, sedm dní
v týdnu, dvacet čtyři hodin denně. Je místem, kde může být celá rodi-
na pohromadě, kde tolik potřebný odpočinek rodičů nemusí pro ně
a pro jejich děti znamenat vzájemné odloučení. 

Zhorší-li se zdravotní stav dítěte
natolik, že na mysl začnou častěji
přicházet obavy z blížícího se
rozloučení, nastává těžká, ale
zároveň velice vzácná doba, doba
hledání nových nadějí. Největší
z nich bývá naděje v opětovné
shledání.

JAK TO U NÁS VYPADÁ
Malá vesnička Malejovice leží ve
středním Posázaví, uprostřed polí
a lesů. K respitnímu hospicovému
domu patří zahrada s několika
záhony zeleniny a květin a malý
sad s ovocnými stromy. U domu
bydlí psi David a Míša, několik
koček a poník Betty. Podle ročního období se tu setkáte také s krás-
nými motýly, ptáky, netopýry a v lese s divoce žijícími zvířaty.
V domě pak najdete velkou společenskou místnost s krbem, kapli,
podkrovní hernu plnou her a hraček, knihovnu s pohádkami, beletrií
i odbornou literaturou a rozsáhlou a rozmanitou videotékou.
Zájemci mohou v domě využívat internetového připojení či  sledovat
satelitní televizi. Je tu také malá tělocvična a vybavená kuchyně pro
hosty.  A především tu potkáte nás, kdo se o hosty, dům, domácí
zvířata i zahradu staráme. 

SPECIFIKA NAŠÍ PRÁCE
Základem našeho přístupu je respekt k individuálnímu prožívání
a individuálním a měnícím se potřebám každé lidské bytosti
a uznání nezastupitelné role rodičů v péči o nemocné dítě. Jsme si
vědomi toho, jak velké psychické a často i fyzické nároky dlouhodobá
péče o vážně nemocného člověka klade na jeho blízké. Stejnou
měrou tedy podporujeme jak nemocného, tak ty, kdo se o něj starají. 

Vstoupí-li do života rodiny vážná nemoc dítěte, znamená to pro
všechny zúčastněné velikou zátěž. Přes všechno nové a zvláštní, co je
s léčbou a se změněnou situací spojeno, přes bolest, odloučení
a nejrůznější handicapy, které třeba tato situace přináší, je třeba
pamatovat i na úplně obyčejné, dříve všední radosti, jež byly součástí
každodenního života dítěte a celé rodiny. A je také třeba hledat
a nalézat zdroje nových radostí, které budou i dítěti s velkým
zdravotním omezením projasňovat jeho dny. 

Náš tým tvoří osobní asistenti, zdravotní sestry, hospodyně, 
fyzioterapeut, herní specialista a sociální pracovník. V případě
potřeby externě spolupracujeme
s lékaři, duchovními, psychology
a dalšími relevantními odborníky. 

Každý den se společně snažíme
dobře dívat a všem hostům 
našeho domu pozorně naslouchat
– tak, abychom porozuměli jejich
životnímu příběhu i jejich
momentálním potřebám. 

RESPITNÍ HOSPICOVÝ DŮM V MALEJOVICÍCH
Respitní dům vznikl důkladnou
rekonstrukcí bývalé venkovské
školy a poskytuje zázemí pro
respitní péči. V případě potřeby
také pomáhá vytvářet podmínky
pro podporu rodin, doporováze-
jících své nemocné dítě v konci
jeho života.

DĚTSKÝ HOSPIC
Původně slovo hospic znamenalo
dům na cestě, kde mohli poutníci
složit hlavu a načerpat sílu.
V přeneseném významu se dnes
spojení „hospicová péče“
používá pro podporu vážně
a nevyléčitelně nemocných.

Dětské hospice pečují o celou rodinu nemocného dítěte
a nesoustředí se jen na terminální fázi onemocnění. Dětský hospic je
otevřen každé rodině, která se stará o dítě s život ohrožujícím či život
výrazně omezujícím onemocněním. Znamená to, že služeb dětských
hospiců rodiny nemocných dětí využívají mnohdy opakovaně, a to
často i po řadu měsíců i let. 

KOMU JSOU NAŠE SLUžBY A PÉČE URČENY?
Dětský hospic v Malejovicích
dnes mohou společně se svými
blízkými využívat děti a mladí
lidé, do jejichž života vstoupila
vážná nemoc, úraz nebo neho-
da, kteří nejsou bezprostředně
závislí na nemocniční péči
a ve své situaci  vítají možnost
strávit nějaký čas v podpůrném,
posilujícím a přátelském
prostředí. Rodiče pečující
o nemocné či handicapované
dítě mají během pobytu v Malejovicích možnost odpočinout si,
dospat se, nabrat nové síly, a zároveň se podělit o své případné
starosti a obavy. Tento druh péče se označuje jako péče odlehčovací,
„respitní“; takové pobyty připomínají jakousi asistovanou rekreaci
pro rodiny s vážně nemocnými dětmi.
Naše pozornost se soustředí také na pomoc a podporu pro pozůstalé
rodinné příslušníky a blízké přátele v době zármutku a vyrovnávání
se s bolestí nad ztrátou milovaného člověka.

Zvládnutí náročné terapie a vypořádání  se
s vážnou nemocí bývá životním předělem,
doslova znovuzrozením: mnohé děti tak po
svém uzdravení slaví dvoje narozeniny...

Jeden z pokojů pro hosty.

Zdeňka se synem Borkem na zahradě
v našem venkovním bazénu. Léto 2006.
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