
V dňoch 24. septembra až 10. októbra sa dvanásť žiakov štvrtých roč-
níkov – Marek Kuchta, Barbora Ilavská, Dominika Bučinová, Lenka 
Želonková, Eva Šeďová, Veronika Halčinová, Katarína Deverová, Daria 
Červenková,  Lenka Vallušová, Jana Orolínová , Lýdia Gorková, Do-
minika Bednárovská spolu s vyučujúcimi zdravotníckych odborných 
predmetov Mgr. Andreou Myšičkovou a PhDr. Stanislavou Spirčáko-
vou zúčastnili 1. fázy  mobility v rámci projektu ERASMUS +. Odborná 
stáž prebiehala v Hospici  Diakonie ČSE  vo Valašskom Meziříčí a bola 
spojená s absolvovaním základného aj nadstavbového kurzu Bazálnej 
stimulácie, v rámci ktorých všetci zúčastnení získali Medzinárodný 
certifikát platný v celej EÚ .
Okrem spomínaných aktivít  žiaci počas 10 – dňovej intenzívnej praxe 
zúročili svoje profesijné vedomosti a zručnosti, ale aj schopnosť ko-
munikácie a empatie pri lôžku pacientov v terminálnom štádiu a pa-
cientov pripútaných na lôžko. V priebehu mobility sa žiaci zoznámili aj 
s technikami podávania niektorých druhov opiátov a mnohými ďalšími 
aspektmi  v rámci poskytovania komplexnej paliatívnej starostlivosti. 
Vo voľnom čase absolvovali celodenný výlet vo Valašskom múzeu v  
Rožnove pod Radhoštem, zúčastnili sa na výstave ľudských abnormalít 
aj interaktívnej výstavy Hry a klamy. 
Na záver treba spomenúť, že z Valašského Meziříčí sme všetci odchá-
dzali s  pocitom obohatenia o zážitky a skúsenosti, ktoré majú pre nás 
nevyčísliteľnú hodnotu.

Prinášame vám aj pohľad dvoch  
stážistov.

Tri hodiny cesty, dva a pol týždňa 
stráveného ďaleko od svojho do-
mova, no tiež neuveriteľné množ-
stvo skúseností a informácií. Presne 
takto by som zhodnotil tohtoročný 
projekt, ktorého sa zúčastnilo zopár 
vyvolených. Samozrejme, na ne-
šťastie pre ostatných, som sa medzi 
nimi nachádzal aj ja . Cesta bola, 
vďaka mne, plná hudby a tanca. 
Samozrejme som tancoval iba ja, 
ale hudbu počúval každý, to musia 
všetci uznať. Zelený bluetooth re-
práčik im, bohužiaľ, nedal na výber. 
Ale však prečo nie. Možno aj vďaka 
mne sme sa podľa môjho názoru 
celkom rýchlo dostali na miesto 
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