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Úvodní slovo 

předsedkyně spolku 

V návaznosti na výroční zprávu z loňského období naše 

Volavka 2012, z.s. pokračovala i sedmý rok své působ-

nosti nadále v duchu naplnění cílů a poslání, jež si  

v úvodu stanovila. Tedy aby se pomáhalo všem, kteří se 

na nás v těžkých životních chvílích a se svými prosba-

mi obracejí. Pomáháme všem potřebným, kteří jsou nuceni řešit onemocně-

ní v rodině, kterým je Alzheimerova choroba a demence. Napomáháme 

také těm, kteří se rozhodnou spojit svůj život s tímto nevyléčitelným 

onemocněním a chtějí v rámci své profese odborně pečovat o zmiňovanou 

cílovou skupinu. V nemalém počtu také podporujeme rodiny, jež osobně 
chtějí ve svém sociálním prostředí pečovat o svého blízkého. 

Protože je velká poptávka po umístění nemocných s Alzheimerovou 

chorobou a demencí, snažíme se v rámci našich sil pomoci alespoň 
malému počtu potřebných. V roce 2018 jsme navíc doprovázeli formou 
konzultací a zapůjčením kompenzačních pomůcek 3 rodiny, které se
rozhodly samy v domácím přirozeném prostředí pečovat o svého 
nemocného člena rodiny.

Z důvodu dalších rozsáhlých rekonstrukčních prací byl od února dočasně 
uzavřen provoz v naší jednotce číslo 1 v Litovli. Snažíme se, abychom 
mohli co nejdříve opět přijmout dalšího čekajícího potřebného. V této 
souvislosti bych ráda poděkovala vedoucímu jednotky číslo 1 v Litovli, 
který se sám na zmiňované rekonstrukci podstatnou měrou podílí. 

ných exkurzí. Mezi nejvýznamnější hosty bych chtěla vzpomenout 

květno-vou přátelskou návštěvu z Centra sociálních služeb Kojetín, pod 

vedením paní ředitelky Mgr. Bc. Blanky Laboňové, která s sebou přivezla 

deseti-členný tým svých spolupracovníků nejen v přímé péči. 

S poděkováním a povděkem si velmi ceníme pomoci našich donátorů,
kteří nám v daném roce poskytli jakýkoliv dar. Zejména pak váženému 
panu Markovi Koníčkovi a firmě HYPERMETAL s.r.o. za úctyhodný 
sponzorský dar ve výši 111222.000000000,--- Kč.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat svým milým kolegům, kteří pro
naplnění poslání Volavky 2012 vynakládají své nemalé úsilí, rovněž bez 
nároku na odměnu a to jsou: 

Zdeněk Vydržel – působí jako provozní vedoucí 

Bc. Michal Vydržel - pedagogický pracovník 

JUDr. Roman Lang, Ph.D. – poskytuje právní servis 

Ing. Luděk Stejskal - účetní agenda

Velmi si vážím všech zmiňovaných a opět se ve zdraví těším na 

pokračování naší společné smysluplné cesty a vzájemné spolupráce rovněž 
v příštím roce.

Mgr. Lenka Vydrželová, DiS. 

„Chudí, slabí, nemocní, bezradní, ti, kteří selhali, malomyslní, pochybující, 

zoufalí, troskotající a ztroskotanci, všichni, které nechávají odložené, kteří 

hned nevidí, kteří více nemohou, přestože chtějí, to jsou Ti, v nichž se můžeš 

setkat s Bohem.“ 

                                                                                        Anton Kner 



Volavka 2012, z.s. 

Poslání: 

Rozšiřování nové cesty komorní 

domácí péče pro seniory stižené 

Alzheimerovou chorobou a demencí, 

podpora a poradenství pro rodiny 

v takto obtížné životní situaci, 

zřizování středisek komorní domácí 

péče v České republice. 

Vize: 

Síť řádně fungujících jednotek 

komorní domácí péče pro seniory 

stižené Alzheimerovou chorobou  

a demencí po celé České republice, 

poskytujících pomoc v těžké životní 

situaci jak samotným postiženým, 

tak jejich rodinám. 



Zakládající členové  

Mgr. Lenka Vydrželová, DiS. 
Vedoucí zakládající jednotky na Bouzově a předsedkyně sdružení.

Absolventka VOŠs CARITAS Olomouc, Cyrilometodějské teologické 

fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Autorka 

programu komorní domácí péče o stižené Alzheimerovou chorobou  

a demencí v ČR, od roku 2001 pečovatelka, metodička v oblasti rozšiřování 

programu v rámci republiky, poradkyně v oblasti sociální politiky, tutorka 

pro přímou péči. 

„Na základě velké poptávky po tomto typu péče z řad laické  

i odborné veřejnosti jsem se rozhodla pomáhat lidem ve větší míře  

a to cestou rozšiřování mého projektu.“ 

Zdeněk Vydržel 
Provozní vedoucí sdružení a hospodář 

zakládající jednotky v Bouzově. 

Absolvent Střední odborné školy 

v Uničově, absolvent akreditovaného 

kurzu pro odbornou způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání – všeobecný 

sanitář – při Psychiatrické léčebně 

Šternberk, mentor pro přímou péči,  

od roku 2007 pečovatel. 

„Vidím smysl v této činnosti, a proto 

pomáhám potřebným…“ 

Ing. Jiří Franta 
Ekonom a správce web stránek sdružení. 

Absolvent ekonomické fakulty VŠB 

Ostrava, účetní, metodik informační 

soustavy, rozpočtář, vedoucí cenového 

oddělení a předseda dozorčí rady k.p. 

MEZ Frenštát (dnes Siemens), od roku 

1991 účetní, několik let člen Komory 

auditorů ČR. 

„Dlouhé roky mě trápí osobní 

zkušenost, jak nedůstojně musí mnohdy 

někteří lidé na sklonku života trávit své 

poslední dny. Toto je jedna z možností, 

jak mohu osobně přispět alespoň  

u několika jedinců, snad několika desítek, do budoucna možná i stovek 

lidí k opravdu lidskému, důstojnému odchodu…“ 



Činnost spolku  
Vzhledem k tomu, že vlastní činnost sdružení byla víceméně popsána již 

v úvodním slovu předsedkyně, omezíme se na tomto místě pouze na stručný 

souhrn našich činností. 

V průběhu roku 2018 jsme se orientovali především na zajištění fungování 

poradenství širokému spektru zájemců.  Jedná se o metodické vedení a 
tutoring  pečujících Volavky 2012 i dalších potřebných, krizovou inter-
venci, odborné poradenství v oblasti sociální práce a sociální politiky...
Těmto agendám  a problematikám se věnuje výhradně naše předsedkyně

Mgr. Lenka Vydrželová, DiS.

Pravidelné úpravy a údržby stabilního prostředí v zakládající jednotce 

komorní domácí péče v Bouzově, stejně jako plošné zajišťování kompen-
začních pomůcek a zdravotnického materiálu jsou doménou provozního 

vedoucího Zdeňka Vydržela. V nezanedbatelné míře se podílí na rekon-
strukčních pracích jednotky č. 1 v Litovli.

Účetní agendu za symbolickou cenu stejně jako v loňském roce opět 
zpracovával pan Ing. Luděk Stejskal z firmy ADAKOM PV, spol. s.r.o. 
Prostějov. S povděkem projevujeme nesmírný dík.

Nezištnou pomoc v celé právní oblasti nám průběžně poskytuje pan JUDr. 

Roman Lang, Ph.D. – jsme za ni opravdu velmi vděčni a upřímně děku-
jeme.

Pedagogickým pracovníkem a konzultantem v rámci aktivizačních programů 
Volavky 2012 je Bc. Michal Vydržel. Zaslouží si také velké poděkování 
nejen za péči a úspěšné vedení jednotky číslo 1 v Litovli, ale rovněž za 
obrovský podíl na plánované rekonstrukci tentokrát litovelské jednotky. Pře-
jeme mu hodně sil, energie a Božího  požehnání pro znovuotevření daného 
objektu za účelem umístění dalších čekajících, kteří trpí Alzheimerovou 
chorobou a demencí.

   

Zakládající jednotka 

Vznikla na Bouzově v roce 2001. Spouštěčem se stala osamocená sousedka, 

paní Ph.Mr. Jaroslava Volavková, která onemocněla Alzheimerovou de-

mencí, byla hospitalizována v Psychiatrické léčebně a zbavena způsobilosti 

k právním úkonům. Ve svých 84 letech se na sklonku svého života toužila 

vrátit do domácího prostředí a velmi nás prosila v této věci o pomoc. Zbý-

valo jediné řešení - nabídnout jí příbytek v našem rodinném domě na Bou-

zově. Pečovali jsme o její blaho více jak 5 let až do jejího odchodu na věč-

nost. Jejím přáním bylo, abychom v této smysluplné činnosti pokračovali  

i nadále a pomáhali dalším potřebným. Tento odkaz se pro nás od té doby 

stal zavazujícím. 

V roce 2007, kdy vešel v platnost zákon 108/2006 o sociálních službách,  

se nám podařilo vytvořit právní rámec pro tento typ domácí péče komorního 

charakteru a začít opečovávat i další nemohoucí při uplatňování současných 

trendů deinstitucionalizace, inkluze a integrace nemocných s Alzheimero-

vou demencí mezi zdravou populaci. Tento typ péče na profesionální úrovni 

při minimální participaci státu řeší (ne)zaměstnanost - udržení si zaměstnání 

a sociálního statusu rodinných příslušníků nemocných seniorů, kteří jsou 

většinou v předdůchodovém věku a vykonávají náročnější pracovní funkce 

(např. lékař, ředitel podniku apod.), navíc s pocitem, že je o jejich rodiče 

dobře postaráno. Současně řeší bytovou politiku, protože nemocný uvolní 

svůj byt. „Svoje“ nemocné doprovázíme za využití pastorační péče až do 

konce jejich života. 

Postupem času se začala o tento program zajímat další část laické  

i odborné veřejnosti, a tak jsme dospěli k nápadu rozšiřovat tento program 

komorní domácí péče i na další místa naší vlasti. Zrodil se  tým lidí dobré 

vůle a koncem roku 2011 nová vize - projekt Volavka 2012, který dostal 

jméno právě po paní Ph.Mr. Jaroslavě Volavkové a podle data založení svo-

ji číslici. Cílem projektu je šíření péče komorního a zejména domácího cha-

rakteru na další místa České republiky. 



Akce pro veřejnost 

Pravidelně se na nás obracejí rodiny, které samy pečují o svého 
blízkého a chtějí na vlastní oči vidět, jak taková komorní domácí 
péče probíhá v praxi. Dále k nám přicházejí potenciální pečovatelé  
za účelem prohlídky řádně fungující jednotky. Rovněž nás oslovu-
jí  lékaři či jiná fungující sociální zařízení s prosbou o exkurzi. 
Rovněž toto je součástí naší nezištné činnosti a jsme rádi, že 
můžeme nabídnout pohled na spokojené klienty našeho zařízení 
komorní domácí péče na Bouzově, což dokladují některé pořízené 
fotografie z jedné exkurze. 

  

  

Poděkování dárcům 

Těžko najít slova, která by dokázala vyjádřit vděk, respekt a úctu lidem, 

kteří jsou ochotni sáhnout do kapsy, nehledě na to, jak do ní mají hluboko, 

a přispět na činnost, v níž sami vidí nějaký smysl a které si sami váží. 

Na činnost našeho sdružení přispělo dobrovolně, aniž by o to byli otevřeně 

požádáni, několik štědrých dárců. Někdo finančně, jiný dobře míněnou 

radou, někdo nezištným předáním pro něj nepotřebné zdravotní pomůcky

za účelem pomoci jiným potřebným, někdo přispěl svým časem, 

vědomostmi, zkušeností nebo fyzickou či duševní prací. Většinu nákladů

spojených s provozem sdružení si hradíme ze svého 
a neočekáváme odměnu za desítky a stovky hodin svých aktivit, vedoucích 

k naplnění našich záměrů. 

Skromné ‚DĚKUJEME‘ nevyjadřuje 

dost výstižně naši úctu a vděk našim 

nezištným dárcům…  

Snad by ale mohlo motivovat další 

dárce s podobným sociálním cítěním, 

kteří hledají oblasti, kde by byla 

jejich finanční pomoc účinná… 

výro010dní zpráva 2014





Finanční zpráva 2018

Příjmy celkem     25 950                                                        
z toho: 

Vlastní služby         13 650
Přijaté dary   12 000
Členské příspěvky      300  

Připsané úroky           0 

Zisk         9 242 

Majetek 

Hmotný majetek  
Hotovost    1 461
Běžný účet                39 291 

Výdaje celkem        16 708 

z toho: 

Spotřeba materiálu            776    

Cestovní náhrady     3 144
Ostatní služby         12 638
Daň silniční         150 

114 160 v PH   
    



Kontakty 

Volavka 2012, z.s. 

Bouzov 138 

783 25 Bouzov 

+420 585 346 167 

volavkaos@volavkaos.cz 

www.volavkaos.cz 

založeno 13. února 2012

IČO 227 53 923 

FIO Banka Olomouc 

2700224602/2010 

V případě návštěvy našeho zařízení prosíme o respektování stavu 

nemocných včetně režimu péče a domluvení návštěvy s dostatečným 

časovým předstihem. Děkujeme za pochopení. 


