POROVNÁNÍ DOHODY A DODATKU Č. 1 K DOHODĚ – OBECNÉ ZÁSADY VYSÍLÁNÍ
Dohoda 2006
Vysílání kaplanů a dobrovolníků se děje tam, kde došlo ke
vzájemné dohodě mezi zdravotnickým zařízením a
zástupcem ČBK nebo ERC. Zdravotnické zařízení a
vysílající církev potom uzavírají vlastní dohodu, upravující
činnost vyslaného spirituálního pracovníka v konkrétním
zařízení.

Nemocničním kaplanem se v této dohodě rozumí osoba
(muž nebo žena), která poskytuje duchovní péči pacientům,
personálu a návštěvníkům, řídí práci dobrovolníků v oblasti
duchovní péče a zajišťuje kontakt s duchovními ostatních
církví podle přání pacienta.
Dobrovolníkem, vyslaným ČBK a ERC ve smyslu této
dohody se rozumí osoba (muž nebo žena), která se ve svém
volném čase podílí na spirituální péči o nemocné pod
vedením nemocničního kaplana.

Dodatek 2011
Vyslání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti
duchovní péče se děje tam, kde došlo k vzájemné dohodě
mezi zdravotnickým zařízením a církví, působící v místě,
kde se příslušné zdravotnické zařízení nachází. Vysílající
církev přitom může vůči zdravotnickému zařízení zastupovat
více církví, mezi nimiž o tom dojde k dohodě. Pro vyslání
nemocničního kaplana uzavírají vysílající církev a
zdravotnické zařízení písemnou smlouvu, upravující činnost
vyslaného kaplana v konkrétním zdravotnickém zařízení.
Podle Dohody se pod názvem nemocniční kaplan rozumí
osoba, která poskytuje duchovní péči ve zdravotnickém
zařízení na základě pověření daného svou církví a smlouvy
s nemocnicí jako člen multidisciplinárního zdravotnického
týmu.
Podle Dohody se pod názvem dobrovolník v oblasti
duchovní péče rozumí osoba, která se ve svém volném čase
pod vedením nemocničního kaplana podílí na duchovní péči
ve zdravotnickém zařízení na základě pověření daného svou
církví.

POROVNÁNÍ DOHODY A DODATKU Č. 1 K DOHODĚ – VYSÍLÁNÍ NEMOCNIČNÍCH
KAPLANŮ A DOBROVOLNÍKŮ
Dohoda 2006
Způsob vyslání a dobu jeho
platnosti si jednotlivé církve
upraví podle svých řádů. Vyslání
se zúčastní zástupci ČBK a ERC
na místní úrovni. Vyslaní
pracovníci jsou vázáni touto
dohodou a řády své církve.
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Dodatek 2011
Vyslání nemocničního kaplana se děje předáním jmenovacího dekretu.
Za katolickou církev vysílá nemocničního kaplana diecézní biskup či exarcha (resp.
osoba dočasně řídící diecézi či exarchát v době uprázdnění biskupského stolce či
zabránění výkonu úřadu biskupa), nebo jimi pověřená osoba.
Za členské církve ERC vysílá nemocničního kaplana příslušná autorita jednotlivé církve
určená jejími vnitřními předpisy, přičemž se vždy jedná buď o představitele její vyšší
správní jednotky, nebo o představitele celé církve v ČR (nikoli tedy o představitele na
lokální úrovni). Informace o příslušné vysílající autoritě členských církví ERC je
přílohou č. 4 Dohody.
Vyslání nemocničních kaplanů probíhá zpravidla při společné ekumenické bohoslužbě,
na kterou jsou pozváni zástupci církve římskokatolické, církve řeckokatolické a
členských církví ERC působících v daném místě.
Vyslání dobrovolníků v oblasti duchovní péče probíhá obdobně podle ustanovení odst. 2
až 5 s tím rozdílem, že se při této příležitosti zpravidla nekoná ekumenická bohoslužba.
Vyslání nemocničních kaplanů, skončení a změny jejich vyslání členské církve oznamují
bez zbytečného prodlení příslušným koordinujícím složkám ČBK a ERC1. Vyslání
nemocničních kaplanů a dobrovolníků v oblasti duchovní péče, skončení a změny jejich
vyslání je žádoucí ze strany vysílající autority sdělit také zástupcům církve
římskokatolické, církve řeckokatolické a členských církví ERC, působících v daném
místě.

V době podpisu tohoto Dodatku je koordinující složkou ze strany ČBK její Rada pro zdravotnictví a ze strany ERC její Komise pro duchovní péči ve zdravotnických
zařízeních.

POROVNÁNÍ DOHODY A DODATKU Č. 1 K DOHODĚ – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ
Dohoda 2006
pověření vlastní církví.
dokončené obecně uznávané teologické vzdělání
magisterském stupni;
praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy;
kurz pastorační péče;

na

obecné zásady spirituální péče;
podrobné znalosti o duchovní péči v jednotlivých církvích v
ČR (včetně přesného názvosloví);
speciální kapitoly z religionistiky: náboženství a náboženská
hnutí (sekty);

Dodatek 2011
Pověření vlastní církví.
Ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie
na magisterském stupni.
Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči.
Specializovaný kurz nemocničního kaplanství nebo
odpovídající vzdělání zahrnující:
a) znalosti obecných zásad a základů organizace pastorační
péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích
ERC (včetně přesného názvosloví);
b) základní znalosti o církvích a náboženských
společnostech
registrovaných
v ČR,
světových
náboženstvích, nových náboženských hnutích a sektách
působících v ČR;
c) znalosti bioetiky, zejména lékařské a zdravotnické etiky;
d) znalosti organizace zdravotnictví a nemocnice;
e) znalosti právního minima v oblastech sociální péče a
zdravotnictví;
f) kurs komunikace, zejména v obtížných situacích;

základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky;
znalost organizace zdravotnictví a nemocnice;
ovládání „právního minima“ v oblastech sociální péče a
zdravotnictví;
absolvování kurzu komunikace, zejména v obtížných
situacích;
praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy;
g) minimálně jednoměsíční praxi, nejlépe však tříměsíční.
základní orientace ve zdravotnických oborech;
absolvování kurzu krizové intervence;
schopnost komunikovat v některém ze světových jazyků;

POROVNÁNÍ DOHODY A DODATKU Č. 1 K DOHODĚ – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
DOBROVOLNÍKŮ
Dohoda 2006

Dodatek 2011
pověření vlastní církví.
Pověření vlastní církví.
teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví – Teologické minimum (je v kompetenci jednotlivých církví)
např. dle ŘKC zahrnuje: komentovaný výklad Kréda,
Desatera, svátostí, zásad duchovního života);
obecné zásady spirituální péče;
a znalost obecných zásad a základů organizace pastorační
podrobné znalosti o duchovní péči v jednotlivých církvích v péče v katolické církvi a v jednotlivých členských církvích
ČR (včetně přesného názvosloví);
ERC.
speciální kapitoly z religionistiky: náboženství a náboženská Základní znalosti o církvích a náboženských společnostech
hnutí (sekty);
registrovaných v ČR, světových náboženstvích, nových
náboženských hnutích a sektách působících v ČR.
základní znalosti z lékařské a zdravotnické etiky;
Základní znalosti z bioetiky, lékařské a zdravotnické etiky.
znalost organizace zdravotnictví a nemocnice;
Základní znalost organizace zdravotnictví a nemocnice.
absolvování kurzu komunikace, zejména v obtížných Schopnost komunikace, zejména v obtížných situacích.
situacích;
základní orientace ve zdravotnických oborech;
praxe předchozí i praxe v průběhu přípravy;
kurz pastorační péče;
ovládání „právního minima“ v oblastech sociální péče a
zdravotnictví;
absolvování kurzu krizové intervence;
schopnost komunikovat v některém ze světových jazyků;

