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HOSPIC SV. JIŘÍ
TO MÁ SPOČÍTÁNO!

 2008–2013 osvěta a vzdělávání v paliativní medicíně a hospicové péči
 2013 transformace na obecně prospěšnou společnost se zaměřením
na služby mobilní domácí hospicové péče umírajícím a jejich rodinám
 2014 registrace a začátek provozování služeb zdravotní domácí péče
s hospicovou složkou a sociálního odborného poradenství
 2015 rozšíření nabídky, prohloubení kvality a stability služeb

 Rok 2014 jsme s velkou
vděčností zvládli s podporou
malého okruhu cca 30 dárců,
7 firem, města Cheb, plzeňského
biskupství, chebské farnosti, běžců a mnoha benefičních akcí.
 Věříme, že oněch 1,6 mil. (minimálně 1,2 mil.) potřebných pro rok
2015 se nám i ve spolupráci s vámi podaří ještě letos zajistit!

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

Kdo jsme a co děláme?

 Od roku 2008 jsme jakožto občanské sdružení s podporou několika
jednotlivců a sponzorů hledali způsob, jak i na Chebsku nabídnout to,
co je jinde často již běžné: specializovanou paliativní péči o umírající (tj.
komplexní odbornou zdravotní, sociální, psychickou a duchovní
podporu lidem v terminálním stádiu nemoci a jejich rodinám).
 Na podzim 2013 jsme se s podporou velké finanční injekce (200 tis.
Kč) od jedněch manželů z Prahy, kterým byly sympatické aktivity farní
charity a hospicového sdružení, transformovali na obecně prospěšnou
společnost, zaregistrovali zdravotní službu domácí péče s hospicovou
složkou a sociální službu odborného poradenství v paliativní péči a od
února 2014 jsme začali tyto služby poskytovat v Chebu a okolí.
 Do září 2014 jsme naše služby poskytli přibližně 30 klientům v domácí
péči a dalším skrze sociální poradenství, a to s velmi dobrou odezvou.

Co plánujeme na rok 2015?
V roce 2015 plánujeme především personální stabilizaci služeb (není
udržitelný současný stav založený pouze na dohodách o provedení práce)
a zkvalitnění služeb (vrchní sestra na celý úvazek, další smluvní lékař na
dohodu, sociální pracovnice na půlúvazek, registrace odlehčovací služby).

Proč podpořit právě Hospic Sv. Jiří?

 Specializace a zároveň celostní přístup: Protože poskytujeme
hospicovou specializovanou paliativní péči, která umírajícím a jejich
blízkým pomáhá v závěrečných fázích života ve všech jeho dimenzích.
 Multidisciplinární tým a 24 / 7: Protože poskytujeme služby lékaře,
sociálního poradenství, psychologa, duchovního a dobrovolníků, a to 24
hod. denně / 7 dní v týdnu (na rozdíl od agentur domácí péče
nabízejících odbornou sesterskou zdravotní péči v pracovní době).
 Odkázanost na dary a granty: Protože služby domácí paliativní péče
nejsou a ani v příštím roce nebudou hrazeny z veřejného pojištění.
 Jedinečnost služby a přístupnost: Protože se tato služba na
Chebsku chyběla a snažíme se jí s klientskou platbou 150 Kč za aktivní
den nabízet všem, nejen těm, kteří by si mohli dovolit vyšší příspěvky.
 Svatý Jiří a pětihlavý drak: Protože podle legendy svatý Jiří bojoval
s drakem a v hospici říkáme, že čtyřhlavým, podle čtyř druhů bolesti,
proti kterým se snažíme pomáhat našim klientům bojovat: fyzické,
psychické, sociální a spirituální. Postupně se nám ale ukázalo, že tento
drak má překvapivě ještě hlavu pátou, představující bolest finanční!

Kolik to všechno stojí?
 30 Kč hodina
pohotovosti
zdravotní sestry
 100 Kč hodina
výjezdu sestry
ke klientovi
 150 Kč hodina
výjezdu lékaře
ke klientovi
 720 Kč jeden den
pohotovosti sestry
 1800 Kč náklady
na zdravotnický
tým za jeden den
 2800 Kč osobní
náklady celého
hospicového týmu
za jeden den
 4000 Kč veškeré
náklady Hospice
za jeden den
v roce 2015

Struktura nákladů na provoz a rozvoj Hospice v roce 2015
(zaokrouhleno na desetitísíce)

Celkové náklady
Osobní náklady:
Vedení a řízení společnosti

1 550 000 Kč
1 030 000 Kč
150 000 Kč

(ředitel, zástupce ředitele, fundraiser)

Služba zdravotního týmu

510 000 Kč

(zdravotní sestry a lékaři)

Sociálně-psychologická podpora

240 000 Kč

(sociální pracovník a pracovníci v sociálních službách)

Povinné odvody

130 000 Kč

(sociáln a zdravotní pojištění zaměstnanců)

Materiální náklady:
Spotřební materiál a literatura

150 000 Kč
100 000 Kč

(zdravotnický materiál, kancelářské potřeby, literatura)

Léky

50 000 Kč

(nutné léky pro klienty nehražené pojišťovnami)

Služby a cestovné:
Běžné režjní náklady

320 000 Kč
140 000 Kč

(komunikace, nájem, energie, IT, účetnictví, pojištění, banky...)

Vzdělávání a public relations

100 000 Kč

(školení a supervize pracovníků, vnější osvětová činnost, propagace)

Cestovní náklady

80 000 Kč

(doprava za klienty, opravy a pojištění auta, cestovné na školení)

Investice a dlouhodobý majetek:
(zdravotnické pomůcky, notebook, kancelářské vybavení)

50 000 Kč
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Jak můžete spolupracovat?

 Klub přátel Hospice: Staňte se členy Klubu přátel a přispívejte
alespoň 100 Kč měsíčně (jednotlivci) / 500 Kč měsíčně (organizace).
Na pokrytí plánované částky by pak i s tímto minimálním vkladem
stačilo kolem 200 osobních dárců a kolem 50 firem či organizací.
 Příspěvek z rozpočtu na rok 2015: Zvažte, zda byste ve svém
rozpočtu na rok 2015 mohli pro náš hospic vyčlenit nějaký příspěvek (v
kapitole „Společenská zodpovědnost firem“) a závazně nám jej přislíbit.
 Sponzoring či sdílený marketing: Prohlédněte si naše webové
stránky v sekci Dárcovství a zvažte, zda by pro vás byly zajímavé naše
aktivity a mediální prostory pro prodej reklamy či vlastní benefiční akce.
 Věcný dar či služba: Mrkněte se na našem webu na seznam věcných
darů či služeb a zvažte, zda byste chtěli naší službu podpořit např.
službou vašeho odborníka na fundraising či public relations či slevami
na vaše produkty (např. kancelářské či zdravotní potřeby) apod.

Co můžeme nabídnout?








spoluúčast na jedinečném společensky zodpovědném projektu
umístění loga firmy či jména patrona v prostorách hospice či na akcích
zveřejnění darů ve výroční zprávě, na webu a v dalších médiích
vlastní proslov, který pronesete při našich benefičních akcích
reklamní stánek či jiná prezentace firmy na našich benefičních akcích
výhody společné členům Klubu přátel Hospice Sv. Jiří
potvrzení o daru, darovací smlouva, či sponzorská smlouva
s možností s možností příslušných daňových výhod jsou samozřejmostí

Co můžete udělat hned?





prozkoumat Dárcovství na webu www.hospiccheb.cz/darcovstvi
domluvit si schůzku na fundraising@hospiccheb.cz, tel. 608 656 557
poslat dar na transparentní účet Hospice: 2000 653 844 / 2010 (Fio)
přispět na sbírkový projekt Důstojné umírání v rodinném prostředí
na www.erapomaharegionum.cz (soutěž o 45 tisíc, do 6. 1. 2015)
 stát se členem Klubu přátel Hospice Sv. Jiří www.hospiccheb.cz/klub

fundraising@hospiccheb.cz tel. 608 656 557 nebo 736 432 911

www.hospiccheb.cz/darcovstvi

