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Vysvětlení základních pojmů
Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná
péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v
pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit
bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu
důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Potřeby pacientů v
pokročilých stadiích nevyléčitelných nemocí a z nich plynoucí potřeba
paliativní péče závisí na:
 základním onemocnění
 stupni jeho pokročilosti (pokročilá, ale relativně kompenzovaná
stadia, preterminální a terminální stadia)
 přítomnosti více závažných onemocnění současně
 pacientově věku a sociální situaci (míra sociální podpory
ze strany rodiny a přátel, finanční situace apod.)
 psychickém
stavu (kognitivní a emoční stav, míra
informovanosti, duchovní orientace atd.).
Zdroj: www.umirani.cz/definice-paliativni-pece.html
Hospic poskytuje specializovanou paliativní péči především pacientům
v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění (obvyklá délka péče o
pacienta je 3 až 4 týdny). Zaměstnanci hospice sledují individuální
potřeby a přání každého nemocného, snaží se mu ulevit
od bolesti a dalších trápení a podporují jej v tom, aby mohl zůstat
až do konce života v intenzivních vztazích se svými blízkými. Tomu
napomáhá často osobitá domácí atmosféra lůžkového hospice,
maximální soukromí pacientů (obvykle jsou zde jednolůžkové pokoje)
a volný režim pro návštěvy.
Zdroj: www.umirani.cz/co-je-hospic.html
Mobilní hospic je terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně
nemocnými do jejich domova. V mobilním hospici je k dispozici tým
odborníků ve složení lékař s atestací v paliativní medicíně, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, psychologové, duchovní, poradkyně
pro pozůstalé a dobrovolníci.
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Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s.
Vážení,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva za rok 2013, který byl
pro nás rokem zlomovým. Občanské sdružení Hospic sv. Jiří v Chebu
změnilo kvůli novému občanskému zákoníku svou právní formu
na obecně prospěšnou společnost Hospic Sv. Jiří.
Během minulého roku se podařilo získat potřebné prostředky
na zakoupení základního zdravotnického materiálu, pomůcek, sestavil
se tým lidí, kteří byli ochotni pracovat v hospici a po získání oprávnění
k poskytování zdravotnických služeb, jsme od poloviny února začali
poskytovat služby nevyléčitelně nemocným na principech mobilního
hospice.
Cílem služby je umožnit lidem prožít odchod z tohoto světa
v domácím prostředí, bez zbytečných procedur a bolestivých zákroků
na umírajícím. Chceme jim pomoci, aby odcházeli z tohoto světa
smíření a vyrovnaní, a mohli se v klidu rozloučit se svými blízkými.
Od 17. 2. 2014 do 30. 6. 2014 jsme měli celkem 18 klientů,
od kterých máme dobrou zpětnou vazbu o našich službách a doufáme,
že náš hospic se nestane jen terénní zdravotnickou službou
pro nevyléčitelně nemocné, ale službou, kde odborníci budou
s pokorou doprovázet a zlepšovat kvalitu posledních dnů nevyléčitelně
nemocných a podporovat pečující rodinu v péči o ně.
Ale abychom mohli naše služby zkvalitňovat, potřebujeme
pomoc každého z Vás, abychom mohli dále a lépe pomáhat. Věřím,
že se najdou lidé, kteří nám pomohou finančně i dobrovolnicky.

31. srpna 2014
Alena Votavová
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku
Toto naše motto říká, jaký je cíl naší služby, tedy doprovázet nemocné
tak, aby žili svůj život důstojně až do posledního okamžiku, tj. bez
bolesti, bez zbytečných zákroků a v okruhu svých blízkých.
Naší vizí, ke které chceme dlouhodobě směřovat, je lidská pospolitost,
která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a
pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými
nejbližšími, aby si nakonec mohli říci:
„Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku.“
Odborným jazykem vyjádřeno, chceme spolu s ostatními v naší
společnosti spoluvytvářet takový zdravotně-sociální systém, který:


zahrnuje vzájemně spolupracující a návaznou
stacionární, ambulantní i lůžkovou paliativní péči;



je chápán jako nástroj podpory přirozených procesů lidského
života respektující jeho nedotknutelnou hodnotu a důstojnost ve
všech jeho fázích od početí až do přirozené smrti;



umírajícím lidem a jejich rodinám poskytuje takové všem
dostupné prostředky, které jim umožní projít procesem umírání
bez nesnesitelné bolesti (léčba fyzické bolesti), pokojně
(hledání východisek z psychické bolesti), smířeně (podpora
sociálních vztahů) a smysluplně (duchovní doprovázení).

terénní,

Naším posláním je poskytnout takovou podporu umírajícím, aby mohli
závěr svého života prožít pokud možno se svými nejbližšími v domácím
či domovu podobném prostředí tak, že toto období budou vnímat jako
vzácnou, plodnou a smysluplnou součást svého života.
Hodnoty, které zastáváme, jsou:
 podpora lidské pospolitosti a rodinných vazeb
 úcta k lidskému životu ve všech jeho fázích
 respekt k lidské důstojnosti v jakékoli situaci
 lidsky vstřícný přístup spojený s odborností a profesionalitou
 partnerská spolupráce s klientem i s celou jeho rodinou
 týmová práce multidisciplinárního týmu
5
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Základní údaje o společnosti
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. (do 5. 9. 2013 Hospic sv. Jiří v Chebu, o. s.)
Sídlo: Svobody 520/3, Cheb 35002
IČ: 227 29 909
Číslo účtu: 263 585 434 / 0300
Telefon: 736 432 911
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky: www.hospiccheb.cz
Výkonný výbor občanského sdružení do 5. 9. 2013
MUDr. Ján Cabadaj - předseda výboru
Václav Strejček - místopředseda – hospodář
Mgr. Petr Hruška, Th.D. - čestný člen výboru
Alena Votavová, DiS. – členka výboru
Marie Zemančíková Mentlíková, DiS. - členka výboru
Josef Vávra - předseda revizní komise
Orgány společnosti od 5. 9. 2013
Zakladateli obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s. jsou
Mgr. Petr Hruška, Th.D., Marie Zemančíková Mentlíková, DiS., Alena
Votavová, DiS., a právnická osoba Farní charita Cheb.
Členy správní rady jsou: PhDr. Miloš Říha, Mgr. Petr Hruška, Th.D.,
Soňa Škvareninová,

Ing.

Eva Kolafová, MUDr.

Karel Tyrpekl

a Marie Zemančíková Mentlíková, DiS.
Členy dozorčí rady jsou: Mgr. Jana Adlerová, Josef Vávra
a Mgr. Libor Dušek.
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Organizační schéma Hospice Sv. Jiří, o. p. s.
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Historie vzniku Hospice Sv. Jiří, o. p. s.
Nezisková organizace Hospic sv. Jiří, tehdy ještě v právní formě
občanského sdružení, vznikla v polovině roku 2008 s cílem podporovat
a šířit myšlenky hospicové péče a podporovat vznik institucí paliativní
péče na Chebsku. V té době již ve většině krajů ČR fungovaly lůžkové
hospice, pouze kraj Liberecký a Karlovarský neměl žádné hospicové
lůžko. V roce 2008 měla veřejnost, i zdravotnická, jen nejasné
představy o paliativní medicíně. S velkými potížemi se získávala
členská základna sdružení i okruh sympatizujících osob.
Občanské sdružení se zasazovalo o to, aby ve městě Chebu byl
kamenný hospic, což se nepodařilo a sdružení změnilo svůj cíl ze
založení kamenného hospice na poskytování péče prostřednictvím
mobilního hospice. Protože spousta lidí neví, co je paliativní péče, co je
mobilní hospic, jak funguje a jaké nabízí služby, zaměřilo se sdružení
na osvětovou činnost a prostřednictvím pořádání konferencí, seminářů,
besed a přednášek pro veřejnost i odborníky z oblasti zdravotnictví
se snažilo šířit myšlenku a principy paliativní péče. Sdružení
organizovalo také akce společenské a benefiční, např. Svatojiřské
koncerty, Paliacup – golfový turnaj v Lubech.
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Slovo předsedy občanského sdružení
Hospic sv. Jiří v Chebu
o historii vzniku obecně prospěšné společnosti
V roce 2013 se občanské sdružení dostalo do pátého roku své
existence, který se ukázal být zlomovým. Činnost OS začala v poslední
době upadat do jakéhosi stereotypu, kde dominovala především osvěta
a odborné vzdělávání. Nedařilo se přiblížit více k jakékoliv formě
hospicové péče. Ve výboru OS převládl názor, že se musíme soustředit
na jeden hlavní úkol, a to na vytvoření týmu, který by formou domácí
hospicové péče umožnil poskytování paliativní péče v Chebu a okolí.
Krok k tomu se již uskutečnil na podzim roku 2012, kdy jsem složil
v Rajhradě u Brna atestaci v tomto oboru.
Bylo však zřejmě, že ve stávajícím složení výboru OS bude
realizace obtížná. Začali jsme hledat nového člena týmu, který by
přinesl novou energií a zvládl také administrativu, která je s tímto
úkolem svázaná. V té době nás kontaktovala pí. Alena Votavová,
sociální pracovnice na mateřské dovolené, a nabídla nám spolupráci,
kterou jsme ihned přijali. Po seznámení se, jsme zjistili, že bude
vhodným kandidátem na manažera, který by mohl zvládnut vytvoření
a registraci mobilního hospicového týmu. Kooptovali jsme ji pak
do výboru OS a pověřili tímto manažerským úkolem. Toto rozhodnutí
bylo šťastné, jak ukázal další vývoj.
Aby situace nebyla tak jednoduchá, brzy jsme zjistili,
že nejdříve bude nutné transformovat občanské sdružení na novou
obecně prospěšnou společnost (o.p.s.), abychom se sladili
s ustanovením nového Občanského zákoníku, který začal vstupovat
v platnost. V té době neměl nikdo zkušenost s uplatněním tohoto
ustanovení a vlastně celé druhé pololetí 2013 jsme se věnovali pouze
tomuto úkolu. S novou právní formou sdružení bylo spojeno
i ustanovení nových orgánů o.p.s., které byly navržené již
s přihlédnutím k vznikajícímu týmu mobilního hospice.
Na valné hromadě 5. 9. 2013, za přítomnosti notářky JUDr.
Pánkové pak byla přijatá a schválená nová právní úprava původního
občanského sdružení, která zapsáním do obchodního rejstříku
Krajského soudu dne 14. 1. 2014 nabyla právní moci.
MUDr. Ján Cabadaj
předseda občanského sdružení Hospic sv. Jiří v Chebu do 5. 9. 2013
9
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Cíle sdružení a obecně prospěšné společnosti
Občanské sdružení Hospic sv. Jiří v Chebu bylo registrováno na MV
ČR 11. 7. 2008 a hlavními cíli bylo:
1. Registrovat nestátní zdravotnické zařízení Domácí péče
s hospicovou složkou s působnosti v městě Cheb a jeho okolí.
2. Podporovat rozvoj paliativní péče v KV Kraji zvyšováním
odbornosti zdravotnických pracovníků formou konferencí,
seminářů, přednášek apod.
3. Rozvíjet osvětu v odborné i laické veřejnosti o možnostech
paliativní medicíny a hospicové péče a získávat zájemce
o dobrovolnou a profesionální službu v rámci hospicového hnutí
a hospicové péče.
4. Sdružení se podílí i na získávání dárců (sponzorů) ochotných
paliativní péči a aktivitu sdružení finančně podporovat.
Lze říci, že cíle sdružení byly převzaty i pro cíle obecně prospěšné
společnosti:
1. Osvěta a vzdělávání
Vzdělávání se snaží Hospic nabízet těmto cílovým skupinám:
1. nevyléčitelně nemocní, 2. rodina příjemců hospicové péče, 3.
zdravotní personál, 4. vlastní zaměstnanci a spolupracovníci. 5. široká
veřejnost (public relations)
2. Poskytování služeb mobilní hospicové péče
Poskytování domácí péče s hospicovou složkou (zahrnující
specializovanou lékařskou paliativní péči a ošetřovatelskou a paliativní
péči v domácím prostředí nemocného formou návštěvní služby
multidisciplinárního týmu s pohotovostní službou sestry 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu): Příjemci služby jsou osoby s nevyléčitelnou
nemocí v terminálním stádiu, osoby, které o nemocného pečují
v domácím prostředí, a osoby, které jsou indikovány k domácí péči.
3. Podpora rodin příjemců hospicové péče
Poskytování odborného sociálního poradenství v paliativní péči
(tj. poskytování bezplatné služby pro ty, kdo hledají informace,
kontakty, podporu a doprovázení v péči o nevyléčitelně nemocné
10
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a umírající, a pro ty, kterým někdo zemřel): Poradenství je poskytováno
především těm, kteří jsou nevyléčitelně nemocní nebo umírají; těm,
kdo o nevyléčitelně nemocného člověka doma pečují či zvažují péči
o něj; všem pečujícím, kteří si nevědí rady nebo jsou unaveni; lidem,
kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého člověka a také pracovníkům
zdravotních a sociálních služeb, obcí a státní správy a veřejnosti,
která chce znát odpovědi na otázky z oblasti paliativní péče.
4. Spolupráce se stávajícími zdravotnickými zařízeními
Střednědobým cílem této spolupráce je zlepšit prostupnost a vzájemné
doplnění se mezi jednotlivými nabídkami paliativní péče a podpořit
vznik hospicových lůžek ve stávajících zdravotnických zařízeních.
Urgentní je především nalezení způsobu, jak se stát respektovanými
partnery u praktických lékařů.
5. Vybudování střediska s hospicovými lůžky
Tento cíl považujeme za důležitý, ale spíše dlouhodobý, v horizontu
cca 5 až 8 let. Tento cíl se nevylučuje, naopak doplňuje s cílem rozvoje
terénní paliativní péče, péče o klienty na sociálních lůžkách, budování
paliativních lůžek ve stávajících zdravotních zařízeních, případně
podpoře stacionární paliativní péče.
Cíle na rok 2014

1. Proškolení týmu min. 10 dobrovolníků
2. Založení svépomocné skupiny pozůstalých
3. Využívání různých způsobů poskytování poradenství
– např. internet, email, telefon, osobní kontakt

4. Osvěta, zprostředkování informací, jak pečovat o umírající
5. Uskutečnění vzdělávání pro pečující rodiny
6. Poskytování služby nejméně dvaceti nevyléčitelně nemocným
7. Nabízet rodinám a nevyléčitelně nemocným služby duchovního,
psychologa a sociální pracovnice
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Činnost obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří
Hospic Sv. Jiří, o. p. s. má ve své zakládací listině uvedený předmět
činnosti

poskytování

domácí

péče

s hospicovou

složkou

a poskytování odborného sociálního poradenství v paliativní péči podle
zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Domácí péče s hospicovou složkou je zařízení poskytující zdravotnické
služby

(specializovanou

lékařskou

paliativní

péči,

domácí

ošetřovatelskou a paliativní péči – DPsHS) v domácím prostředí
nemocného

formou

návštěvní

služby

multidisciplinárního

týmu.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná
péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní péče je zmírnit
bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu
důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Multidisciplinární tým
tvoří: specializovaný vedoucí lékař a další lékaři, vrchní sestra,
akreditované zdravotní sestry bez odborného dohledu, sociální
pracovnice, pracovnice v sociálních službách, psycholog, duchovní,
koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé, školení dobrovolníci.
Odborné sociální poradenství v paliativní péči je poskytováno podle
Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tato sociální služba je bezplatnou službou pro ty, kdo hledají
informace, kontakty, podporu, doprovázení a pomoc v oblasti paliativní
péče. Poradenské služby jsou určeny nevyléčitelně nemocným, jejich
rodinným příslušníkům, blízkým, pozůstalým a všem, kteří hledají
informace o paliativní a hospicové péči.
12
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Našim klientům nabízíme:









odbornou lékařskou péči
odbornou sesterskou péči formou návštěvní služby
24 hodin denně
podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách s péčí
o umírající
podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také
pro pečující rodinu
v případě zájmu kontakt s duchovním
zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
podporu a pomoc po úmrtí nemocného prostřednictvím
duchovního, sociální pracovnice nebo poradkyně pro pozůstalé

Co dalšího se událo v roce 2013
V roce 2013 jsme oslovili herečku Danielu Kolářovou, aby se stala naší
mediální tváří. Paní Kolářová souhlasila a podepsala smlouvu o
spolupráci, kde se zavazuje, že souhlasí s principy paliativní péče
a podporuje naší činnost, o které je pravidelně informována.
Jako v jiných letech pořádal Hospic několik benefičních, osvětových,
vzdělávacích a kulturních akcí.
Přehled pořádaných akcí:







Svatojiřský koncert 28. 4. 2013 od 16:00 v Kostele pokoje
a od 18:00 v Kostele sv. Václava v Chebu
Západočeská konference ve Františkových Lázních
Přednáška na SZŠ v Chebu 18. 6. 2013
Malujeme pro hospic 6. 7. 2013 na Chebském hradě výstava
obrázků od dětí z nízkoprahových center
Paliacup Luby 28. 9. 2013
Výstava fotografií „Stáří, umírání a smrt jako součást našich
životů“ 11. 10. 2013 ve Čtenářské kavárně Joker
13
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Prezentace činnosti hospice v čítárně Městské knihovny
v Chebu (prosinec 2013 – únor 2014)
Adventní koncert 15. 12. 2013 v kostele sv. Mikuláše
a sv. Alžběty v Chebu

Dále jsme prezentovali naši činnost na akce s názvem Patafest,
který se konal 23. 6. 2013 na Patě.

Dárci a sponzoři za rok 2013
Fyzické osoby:










Jaroslava Karasová 2 000 Kč
Dalibor Nesládek 1 000 Kč
Lýdie Hánová 2 000 Kč
Petr Pavlovský 3 000 Kč
Dagmar Svobodová 500 Kč
Josef Vávra 1 000 Kč
Zdeňka Skubeničová 2 000 Kč
Ján Cabadaj 26 000 Kč
Plicní ambulance Cheb 1 500 Kč

Právnické osoby:











SKALDO a. s. 6 000 Kč
VS LIFID s. r. o. 5 000 Kč
Alfida 5 000 Kč
Stada 5 000 Kč
Mundipharma 5 000 Kč
Farní charita Cheb 190 000 Kč (od manželů Hrdých – fond)
Farní charita Cheb 14 000 Kč (z Tříkrálové sbírky)
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 30 000 Kč
Město Cheb 30 000 Kč
Novotrade X s. r. o. – dlouhodobý pronájem prostor
pro kontaktní místo a poradnu Hospice za symbolickou cenu

Všem dárcům velice děkujeme. Všechny finanční prostředky
využíváme k poskytování služeb pro nevyléčitelně nemocné.
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Hospodaření občanského sdružení v r. 2013
Náklady k 5. 9. 2013
Spotřební materiál ostatní

635 Kč

Reklamní předměty

2 211 Kč

Kancelářské potřeby

2 683 Kč

Spotřeba energie

2 788 Kč

Ostatní služby

8 150 Kč

Nájemné

5 550 Kč

Propagace

3 272 Kč

Ubytování

3 305 Kč

Účetnictví

5 000 Kč

Telefonní poplatky, internet, webové stránky

2 016 Kč

Vstupné, konference, školení
Mzdové náklady
Dary
Jiné ostatní náklady
Celkem

800 Kč
10 000 Kč
100 Kč
2 075 Kč
48 585 Kč

Příjmy k 5. 9. 2013
Tržby z prodeje služeb

15 000 Kč

Tržby za služby - vstupné

1 900 Kč

Přijaté příspěvky (dary)

7 000 Kč

Dary – právnické osoby

30 000 Kč

Dotace Město Cheb – celoroční činnost

15 000 Kč

Dotace Město Cheb - grant

10 000 Kč

Celkem

78 900 Kč

15

Výroční zpráva 2013

Hospodaření obecně prospěšné společnosti v r. 2013
Náklady v období od 5. 9. 2013 do 31. 12. 2013
Spotřeba materiálu

3 873 Kč

Spotřební materiál ostatní

1 065 Kč

Léky

30 000 Kč

Úklidové a hygienické prostředky

232 Kč

Kancelářské potřeby

545 Kč

Spotřeba energie

3 723 Kč

Cestovné

1 554 Kč

Ostatní služby
Nájemné

12 618 Kč
315 Kč

Propagace

1 255 Kč

Ubytování

960 Kč

Telefonní poplatky, internet, webové stránky

1 124 Kč

Vstupné, konference, školení

37 597 Kč

Mzdové náklady

25 295 Kč

Jiné ostatní náklady
Celkem

1 181 Kč
121 337 Kč

Příjmy v období od 5. 9. 2013 do 31. 12. 2013
Tržby za služby - vstupné

22 525 Kč

Přijaté příspěvky (dary)

34 000 Kč

Dary – právnické osoby

9 000 Kč

Dotace Město Cheb – účelová dotace

5 000 Kč

Celkem

16
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Účetní rozvaha o. s. a o. p. s. Hospic Sv. Jiří za r. 2013
Aktiva
Pokladna
Běžný účet
Odběratelé
Ostatní pohledávky
Náklady příštích období
Celkem
Pasiva
Zaměstnanci
Ostatní přímé daně
Závazky k účastníkům sdružení
Fond pro krytí režijních výdajů
Výsledek ve schvalovacím řízení
Celkem

k 1. 1. 2013
41 902 Kč

k 31. 12. 2013
8 245 Kč
186 068 Kč
3 000 Kč
484 Kč
2 043 Kč

41 902 Kč

199 840 Kč

k 1. 1. 2013

k 31. 12. 2013
11 500 Kč
795 Kč

40 000 Kč
1 902 Kč
41 902 Kč

205 902 Kč
- 18 357 Kč
199 840 Kč

Zpráva auditora pro Hospic Sv. Jiří o. p. s. z 5. 9. 2013
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Současný stav, financování a výhled do budoucnosti
Ve výroční zprávě za rok 2012 předseda sdružení MUDr. Ján Cabadaj
ve výhledu do budoucnosti nastínil, že budeme v roce 2013 usilovat o
registraci nestátního zdravotnického zařízení „Domácí péče
s hospicovou složkou“. Tento proces registrace se podařilo dovršit
na začátku roku 2014.
Dále MUDr. Cabadaj psal, že je důležité zvolit ekonomický model
fungování domácí péče jako s. r. o. nebo o. p. s. Jak vyplývá
z předchozího, zvolili jsme model obecně prospěšné společnosti,
který je podle našeho názoru pro účely provozování domácí hospicové
péče v její komplexnosti velmi funkční a zároveň velmi transparentní
vůči širší veřejnosti, orgánům samosprávy, podporovatelům a dárcům.
Dalším krokem bylo najít kvalifikované registrované zdravotní sestry a
nakoupit zdravotnické a kompenzační pomůcky, aby mohl mobilní
hospic fungovat. Zdravotní sestry pro zajištění provozu hospice a i další
členy týmu se povedlo najít v roce 2013. Díky sponzorskému daru
manželů Hrdých jsme také mohli koncem roku 2013 manažersky zajistit
celý proces transformace občanského sdružení a na začátku roku 2014
pak také zakoupit zdravotnické a kompenzační pomůcky, zdravotnické
přístroje a vybavení.
Protože se výroční zpráva vydává v roce 2014, je vhodné zmínit, že se
od 17. 2. 2014 podařilo zaregistrovat a zahájit poskytování služby
domácí péče s hospicovou složkou a odborného poradenství
v paliativní péči („mobilní hospic“) pro nevyléčitelně nemocné a rozvíjí
se více a více žádaná služba multidisciplinárního týmu (lékař, zdravotní
sestry, sociální pracovnici, psychologové, poradce pro pozůstalé,
duchovní, školení dobrovolníci a další externí spolupracovníci).
Financování tohoto rozběhu služeb (v objemu cca 750 tis. za rok)
se nám již podařilo zajistit pro celý letošní rok (také díky velkému
osobnímu z loňského podzimu vloženému do „fondu pro krytí režijních
nákladů“, díky kterému jsme do letoška vstupovali s rezervou cca 200
tis. Kč a díky mnohým dalším vašim darům v průběhu letošního roku).
Na podzim 2014 plánujeme velkou fundraisingovou kampaň
s cílem zajistit finanční prostředky (v objemu kolem 1,5 mil. Kč)
pro další rozvoj, zkvalitnění a stabilizaci hospicových služeb
v roce 2015 (rádi bychom např. některé provizorní dohody o provedení
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práce u některých klíčových pracovníků změnili na pracovní smlouvy,
rozvinuli odlehčovací služby, zajistili další vzdělávání apod.)
Nebude to v současném systému jednoduché, ale věříme, že se nám
to i ve spolupráci s mnohými z vás podaří.
Kolik financí potřebujeme na jeden měsíc?
 Naše měsíční výdaje činí cca 65 000 Kč.
 Z toho 55 000 Kč tvoří osobní náklady zdravotních a sociálních
pracovníků, přičemž zdravotní sestry jsou k dispozici 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.
 Úhrady od klientů momentálně činí 150 Kč denně. Jedná se
o symbolickou částku, aby služba byla dostupná pro všechny.
 Paliativní péče není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Osobní náklady průměrně za měsíc ...................................... 55 000 Kč
Materiálové náklady průměrně za měsíc ................................. 4 000 Kč
Nemateriálové náklady průměrně za měsíc ............................. 6 000 Kč
Jaké prostředky získáváme a potřebujeme na své služby?
 Český systém zdravotního pojištění (i když s mnoha ostatními
spolupracujeme na změně) bohužel zatím s mobilními službami
paliativní péče nepočítá.
 Než se situaci podaří změnit, jsme odkázáni především
na příjmy od firem, místní samosprávy, organizací či církví,
osobních dárců, benefičních akcí a klientů.
 Za první pololetí 2014 byly našimi největšími dárci fyzické osoby,
a to skrze osobní dárcovství (115 tis.) a skrze příspěvky na
vlastních či partnerských benefičních akcích (109 tis.).
 Druhými největšími přispěvateli jsou pak veřejné rozpočty,
konkrétně město Cheb (101 tis.).
 Třetí skupinou dárců jsou právnické osoby, a to jak firmy (55 tis.),
tak neziskový sektor, konkrétně katolická farnost Cheb (20 tis.).
 Nejmenší podíl na financování pak byl čerpán z vlastních zdrojů,
konkrétně z plateb klientů (18 tis.).
 Pokud bychom spočetli podíl dárců pocházejících z církevních
kruhů, pak je to více než polovina zdrojů (230 tis.).
 Celkovou výši darů za rok 2014 předpokládáme cca 750 tis. Kč.
 Aby služby mobilního hospice mohly být rozvíjeny, zkvalitněny a
stabilizovány, potřebujeme pro rok 2015 získat cca 1,5 mil. Kč.
19

Výroční zpráva 2013

Co říci závěrem?
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem našim milým
pracovníkům, dobrovolníkům, dárcům, příznivcům a jejich rodinným
příslušníkům. Bez jejich práce, pomoci a podpory bychom nemohli
zvládat péči o naše umírající a jejich rodiny. Zároveň tito pečující
obohacují a inspirují i nás ostatní pro náš všední život.
Ale i sami naši nemocní a jejich rodiny nás znovu a znovu obohacují
svými životními postoji, názory a moudry, díky kterým často
přehodnocujeme vlastní životy a snad lépe vnímáme hodnotu oněch
prostých, ale velkých slov jako „Odpusť mi“, „Odpouštím Ti“, „Děkuji Ti“,
„Miluji Tě“, či onoho bolestného, a přesto nutného „Propouštím Tě“…
Jsme vděční, že můžeme být součástí služby Hospice a vidět, jak jeho
služby mnohým pomáhají k životu až do posledního okamžiku, a stávat
se sami bohatšími díky životu, který můžeme přijmout od nich.
Alena Votavová
ředitelka
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
Petr Hruška
předseda správní rady
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
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