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Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s.

Vážení a milí příznivci Hospice Sv. Jiří,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva
za rok 2020, která je tečkou za minulým rokem,
bilancováním nad poskytováním služeb v době
pandemie, v době nouzového stavu, v době nejistot
a zároveň nových výzev.
Pomyslná hospicová loď brázdící západní Čechy
dostala v průběhu roku několik trhlin, ale naštěstí
se podařilo naši loď opět slepit, opravit, abychom
mohli být nepřetržitě k dispozici umírajícím lidem
a jejich blízkým, kteří o ně pečují.
Při jarní vlně pandemie jsme se přidali k distribuci
ochranných prostředků do sociálních i zdravotních
zařízení, následně jsme distribuovali pomůcky
také veřejnosti. Na podzim jsme napřeli naše veškeré síly do fundraisingu,
protože to vypadalo, že naše služby do konce roku nezvládneme ufinancovat
kvůli výpadkům příjmů, se kterými jsme počítali. V listopadu nás potkala smutná
zpráva – úmrtí odborného garanta MUDr. Cabadaje v souvislosti s Covidem19. Abychom mohli nadále poskytovat služby umírajícím, museli jsme urychleně
najít lékaře s atestací v paliativní medicíně, což se povedlo a 8. 12. jsme v týmu
uvítali MUDr. Michaelu Havlovou.
Během roku jsme si vyzkoušeli distanční péči, naučili jsme se používat
všechny možné ochranné prostředky v péči o pacienta a jsem ráda, že ani Covid
pozitivní pacienty jsme nemuseli odmítat a zvládli jsme jim poskytovat kvalitní
paliativní péči.
Díky všem našim podporovatelům můžeme pomáhat, můžeme být k dispozici
pro ty z nás, kteří některou z našich služeb potřebovali, potřebují nebo budou
potřebovat.
V roce 2021 budeme rádi, když provoz hospice udržíme za současných
podmínek a snad se nám podaří do stávajících služeb začlenit perinatální
a dětskou paliativní péči. Věříme, že důsledky, které pandemie ještě bude mít,
zvládneme společně s Vámi překonat.
S úctou Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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Ohlédnutí za rokem 2020 v tachovském hospici

Čas ubíhá jako voda a je za námi další, tentokrát
již pátý rok, kdy jsme mohli pomáhat na Tachovsku.
Do konce roku 2020 to bylo ve 190 rodinách a poděkování
a vyjádřená vděčnost od pozůstalých je pro nás ujištěním,
že to má smysl. Doprovázeli jsme nemocné, ale stejným
podílem jsme se snažili doprovázet a být oporou i jejím
blízkým pečujícím. S vděčností, že nás spojuje stejný cíl alespoň malou kapkou přispět ke změně. „Protože lidstvo
umírá na nedostatek lásky a vzájemné úcty - nikdo nemá
na nikoho čas, jenom na sebe,“ jak řekla Matka Tereza.
Prioritou naší služby je právě dostatek času na nemocné
a jejich rodiny. A rodiny, které se rozhodnou postarat
se o svého blízkého doma až do posledního okamžiku,
mu věnují také to nejvzácnější – čas pro něj, kdy ho
v lásce dochovají a dělají pro něj vše, co udělat mohli...
„Jste důležití, protože jste. A jste důležití do posledního
okamžiku svého života.“ Cicely Saundersová, zakladatelka
moderního hospicového hnutí.
V minulém roce jsme potřebovali dále posílit a stabilizovat náš tým. Ale koronavirová
krize samozřejmě ovlivnila i nás. Kromě nutnosti dodržování všech nových pravidel
a zajišťování ochranných pomůcek a pravidelného testování jsme pociťovali právě
chybějící posílení týmu. Většina našich sestřiček je u nás zaměstnána na dohodu
o provedení práce a svá hlavní zaměstnání mají jinde. Pomáhají nám pokrýt 24 hodinovou
pohotovost. V době krize musely být většinou nasazeny jinde, plně vytížené a často hodně
vyčerpané. Jsme vděčné, že i přesto nabízely svou pomoc a my mohli zvládnout zajistit
provoz. Ukázalo se, že je opravdu nutné do budoucna přijmout k vrchní sestře 2.sestřičku
na celý úvazek, až se situace uklidní. A to i přes to, že nás stále trápí nejistota finanční.
Jsme malý hospic okresního typu - působíme na rozlehlém území s nižším počtem
obyvatel i hustotou osídlení. Ale i lidé na malém okrese mají mít stejnou možnost zemřít
doma jako lidé ve větších městech. Právě taková je vize Marie Svatošové, zakladatelky
hospicového hnutí u nás - aby tato služba byla dostupná, měl by být v každém kraji jeden
hospic lůžkový a na každém okrese tým hospice mobilního – domácího. My se nemůžeme
kvůli své velikosti dostat do současného systému a získávat tak část příjmů z veřejného
zdravotního pojištění. Naše příjmy jsou tedy i nadále závislé jen na darech, dotacích
a grantech z nadací. Nikdy nevíme, jestli seženeme finance, abychom mohli pokračovat.
Zvlášť nyní v období krize je získání peněz na provoz ještě těžší.
Věříme, že tato zvláštní doba snad již pomine a brzy se vrátíme do normálních kolejí.
Kdy se budeme moci setkávat všichni spolu na poradách. Kdy budeme moci řešit další
rozvoj. Kdy bude moci tým společně růst a zrát, protože vztahy mezi námi jsou stejně
důležité jako pomoc ostatním. Prostě se připravit na školní hospicová léta. Předškolní čas
totiž pomalu končí.
Já celé ty roky žiji vírou, i když je to na hospicové cestě někdy hodně těžké a odevzdávám
vše Bohu, tomu jedinému, který budoucnosti vládne a pro něhož není nic nemožné.
A samozřejmě s vděčností děkuji všem, kteří jakkoli a kdykoli přispěli k hospicovému dílu.

Iva Csanálosi
vedoucí provozovny v Tachově
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Vysvětlení pojmů

Paliativní péče se poskytuje pacientovi, který trpí nevyléčitelnou
chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit
bolest, dušnost a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu
důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.
V paliativní péči je důraz kladen především na multidisciplinární tým,
který poskytuje péči umírajícímu a jeho rodině. Kvalitní a koordinovaná
paliativní péče je podmíněna spoluprací zmíněného týmu mezi sebou
a zároveň s rodinou, která je jeho nedílnou součástí.
Zdroj: https://www.umirani.cz/rady-a-informace/paliativni-pece
Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom
až do konce žili pokud možno tak jako dřív, mezi věcmi, které nás
životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí.
Chceme pít svůj čaj, hledět na květiny, které jsme vypěstovali, jíst
na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme
nejraději. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho,
že mnoha našim drobným i velkým trápením nebude rozuměno.
Zdroj: https://www.umirani.cz/rady-a-informace/hospic-a-mobilni-hospic
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Mobilní hospic je zdravotnické
zařízení, které umožňuje nevyléčitelně
nemocným v konečné fázi jejich
života zůstat v domácím prostředí
v kruhu rodiny a přátel. V mobilním
hospici je k dispozici tým odborníků
ve složení lékař s atestací v paliativní
medicíně, další lékaři, zdravotní
sestry, sociální pracovnice, psycholog,
duchovní, poradkyně pro pozůstalé
a dobrovolníci. Péče je poskytována
nepřetržitě, tedy 365 dní v roce, 7 dnů
v týdnu, 24 hodin denně.

Orgány společnosti

Zakladateli obecně prospěšné společnosti Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
jsou Mgr. Petr Hruška, Ph.D., Marie Zemančíková Mentlíková, DiS.,
Alena Votavová, DiS., a právnická osoba Farní charita Cheb.
Členové správní rady: Mgr. Libor Dušek, Mgr. Petr Hruška, Ph.D.,
Ing. Eva Kolafová, Mgr. Lukáš Bujna, Mgr. Ivana Čamková,
Daniel Čihák, Zdeněk Dančo, Jiří Hovorka, MUDr. Karel Tyrpekl.
Členové dozorčí rady: Mgr. Lenka
Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D., Jiří Hanek

Válková,

DiS.,

Mediální tvář hospice: herečka Daniela
Kolářová, se kterou máme podepsanou
smlouvu o spolupráci, kde se zavazuje,
že souhlasí s principy paliativní péče
a podporuje naší činnost.

Zdroj: Živé Chebsko
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Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří

Motto Hospice: „Nepřišli jsme umřít, ale žít do posledního okamžiku.“

Vize hospice: 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.“
Poslání: 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 Hospice:
• 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
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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.)
IČ: 227 29 909
Provozovna Cheb:
Adresa: Písečná 677/3,
Cheb 350 02
Číslo účtu: 2000 653 844/2010
(Fio banka)
Telefon: 736 432 911
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky:
www.hospiccheb.cz
Poskytované služby:
odborné sociální poradenství,
mobilní (domácí) hospicová péče
(MSPP) a půjčovna pomůcek

Provozovna Tachov:
Adresa: náměstí Republiky 70,
Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010
(Fio banka)
Telefon: 605 226 298
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky:
www.hospictachov.cz
Poskytované služby:
mobilní (domácí) hospicová
péče (MSPP)
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Činnost chebského hospice

Hospic Sv. Jiří poskytuje na Chebsku tři služby: mobilní specializovanou
paliativní péči, odborné sociální poradenství jako registrovanou sociální
službu a půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek pro veřejnost.
Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospic) je poskytována
v domácím prostředí pro nevyléčitelně nemocné nepřetržitě. V rámci služby
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, psycholožky nebo poradkyně pro pozůstalé
Služby mobilního hospice jsou určené nevyléčitelně nemocným lidem,
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími,
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat,
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní
péče.
Pokud potřebujete služby mobilního hospice, neváhejte se ozvat na níže
uvedené kontakty
Telefon: 739 341 089 nebo 736 432 911
E-mail: poradna@hospiccheb.cz
V minulém roce jsme na Chebsku a Sokolovsku doprovázeli 140
nevyléčitelně nemocných, pro porovnání za rok 2019 bylo uzavřeno 89
smluv. Celkem jsme od začátku poskytování služeb (od 17. 2. 2014)
doprovázeli 549 umírajících.
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Věk klientů chebského
hospice v roce 2020
•
•
•
•

Doba péče

Průměrný věk: 70 let
Medián: 70 let
Nejmladší klient: 28 let
Nejstarší klient: 96 let

•
•

Pohlaví klientů

Diagnóza klientů
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Mariánské Sokolov
Lázně (8)
(11)

CHEB: Cheb město (50), Františkovy Lázně (12), Skalná (5), Milhostov (2), Plesná (5), Dolní
Žandov (7), Luby (4), Milíkov (1), Lipová (3), Třebeň (3), Okrouhlá (3), Křižovatka (1)
AŠ: Aš město (20), Hazlov (2), Hranice u Aše (3)
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Mariánské Lázně město (2), Lázně Kynžvart (1),
Drmoul (1), Velká Hleďsebe (1), Valy (2), Stará Voda (1)
SOKOLOV: Sokolov město (2), Kynšperk nad Ohří (3), Kaceřov (1), Březová (1), Kraslice (1), Staré
Sedlo (1), Libavské Údolí (1), Bukovany (1)
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Odborné sociální poradenství je sociální službou poskytovanou
podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Ve znění pozdějších
předpisů.
V odborném sociálním poradenství jsme v roce 2020 poskytli 1535
intervencí (376 uzavřených smluv) a 181 kontaktů v rámci základního
poradenství (informace o jiných službách, spolupráce s jinými službami
apod.). V rámci poskytování poradenství nás kvůli / díky pandemii čekaly
výzvy ohledně nových oblastí, problémů, se kterými se na nás lidé obracejí.
Cílem odborné poradny v paliativní péči je:
1. Předat informace o věcech souvisejících s úmrtím a umíráním.
2. Zprostředkovat poradenství s lékařem hospice, zdravotní sestrou hospice,
duchovním, či psycholožkou.
3. Poskytnout přehled o sociálních a sociálně-zdravotních službách.
4. Zprostředkovat kontakt na službu mobilní specializované paliativní péče
Hospice Sv. Jiří, o. p. s.
5. Předat informace o zdravotních, či kompenzačních pomůckách, spolu
6.
7.
8.
9.

s informacemi, jakým způsobem si je zajistit.
Předat informace o příspěvku na péči (PnP), pomoc s vyplněním žádosti o PnP,
informace o dalších sociálních dávkách a o tom, jak o ně podat žádost.
Nabídnout bezpečný prostor na projevení starostí, zmatku, váhání, nejistoty
a smutku.
Vytvořit osvětové místo, o kterém veřejnost ví a kam se pro informace může
obrátit každý.
Řešit s klientem nepříznivou sociální situaci.

Pro poskytnutí poradenské služby můžete využít kontakty:
Telefon: 739 341 089 nebo 736 432 911
E-mail: poradna@hospiccheb.cz
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Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek slouží klientům
hospice, ale také veřejnosti. K pronájmu nabízíme za symbolické ceny
např. invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle, nástavce na WC, koupelnové
pomůcky a další. V půjčovně Vám s výběrem pomůcky pomůže sociální
pracovnice. Můžete se na nás obrátit osobně každé pracovní úterý od 14:00
do 16:30 na adrese Karlova 17 v Chebu nebo telefonicky v pracovní dny
na telefonním čísle 739 341 089.
Za rok 2020 bylo realizováno 200 výpůjček zdravotních a kompenzačních
pomůcek.
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Činnost tachovského hospice

Hospic Sv. Jiří poskytuje na Tachovsku mobilní specializovanou
paliativní péči.
Mobilní specializovaná paliativní péče (mobilní hospic) je poskytována
v domácím prostředí pro nevyléčitelně nemocné nepřetržitě. V rámci
služby 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, psycholožky nebo poradkyně pro pozůstalé
Služby mobilního hospice jsou určené nevyléčitelně nemocným lidem,
• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími,
• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat,
• u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče.
Pokud potřebujete služby mobilního hospice, neváhejte se ozvat na níže
uvedené kontakty:
Telefon: 739 686 251 nebo 605 937 869
E-mail: poradna@hospictachov.cz
V minulém roce jsme na Tachovsku doprovázeli 37 nevyléčitelně
nemocných, pro porovnání za rok 2019 bylo uzavřeno 44 smluv. Celkem
jsme od začátku poskytování služeb (od 6. 1. 2016) doprovázeli 180
umírajících.
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Věk klientů techovského
hospice v roce 2020
•
•
•
•

Průměrný věk: 71 let
Medián: 70 let
Nejmladší klient: 45 let
Nejstarší klient: 90 let

Pohlaví klientů

Doba péče
•
•

Průměrný počet dnů
v péči: 43 dnů
Medián: 15 dnů

Diagnóza klientů

Kde jsme poskytovali služby

Terénní hospicová služba působila na území následujících měst, městysů, obcí a jejich osad:
Bor (3), Kurojedy (1), Bělá nad Radbuzou (1), Chodová Planá (2), Výškov (1), Halže (1), Planá
(3), Dolní Jadruž (1), Pavlovice (1), Otín (1), Svahy (1), Zliv (1), Přimda: Mlýnec (1), Velké Dvorce
(1), Staré Sedliště (1), Stříbro (3), Tachov (10), Lesná (1), Studánka (1), Třemešné (1), Zadní
Chodov (1).
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Personální zajištění služby v roce 2020

Ředitelka: Alena Votavová, DiS. (1,0 úvazku)
Vedoucí provozovny Tachov: Iva Csanálosi (DPP)
Fundraiseři: Bc. Radka Besedová (rodičovská dovolená), Lucie Davidová,
DiS. (úvazek 1,0), Bc. Marek Lučin, DiS. (úvazek 1,0 od 1. 4. 2020),
Marek Pelikán (DPP)
Odborný garant: MUDr. Ján Cabadaj (DPP do 20. 11. 2020), MUDr. Michaela
Havlová (úvazek 0,2 od 8. 12. 2020)
Vedoucí lékaři: MUDr. Ján Cabadaj (úvazek 0,5 do 20. 11. 2020), MUDr. Jana
Křístková (DPP), MUDr. Lenka Urbánková (úvazek 0,4 od 1. 12. 2020)
Lékaři: MUDr. Alena Dostalová (DPP), MUDr. Petra Přenosilová (DPP), MUDr. Tomáš
Svoboda (DPP), MUDr. Zlata Šlehoferová (DPP), MUDr. Karel Tyrpekl (úvazek 1,0),
MUDr. Lenka Urbánková (DPP do 30. 11. 2020)
Vrchní sestra: Markéta Kovandová (1,0 úvazku a DPP), Renata Pelikánová
(1,0 úvazku)
Zdravotní sestry: Lucie Davidová (DPP), Bc. Petr Gubiš (úvazek 0,8),
Blanka Horníková (od 15. 1. do 28. 2. 2020 úvazek 0,2; od 1. 3. 2020 úvazek
1,0), Hana Janoušková (od 1. 12. 2020 úvazek 0,2), Blanka Jirásková (úvazek
1,0), Monika Kotenová (DPP), Jana Landštofová (0,5 úvazku a DPP), Dana
Lepová (úvazek 0,2), Věra Luhanová (úvazek 0,2), Mgr. Jana Lukešová (úvazek
0,2), Bc. Pavlína Potocká (DPP), Ivana Rybová (úvazek 0,2), Kateřina Rysková
(DPP), Daniela Sedláková, DiS. (1. 2. – 29. 2. 2020 úvazek 0,5; od 1. 2. DPP),
Dita Tichá (DPP), Libuše Tomšů (DPP), Mgr. Alena Tvrzická (DPP), Bc. Anna
Vendlbergerová, DiS. (úvazek 0,5 úvazku)
Sociální pracovnice: Marie Fouňová, DiS. (DPP do 30. 9. 2020, úvazek
0,5 od 1. 10. 2020), Mgr. Soňa Škvareninová, DiS. (úvazek 1,0), Mgr. Marie
Zemančíková Mentlíková, DiS. (DPP)
Psycholog: Mgr. Petra Písecká (DPP), Mgr. Olena Rud (DPP)
Duchovní: Mgr. et Mgr. Vít Kout (DPP), Petr Vaďura (dobrovolnická smlouva)
Propagační grafika a IT: Bc. Petr Gubiš (fakturace práce), Bc. Lenka Lašková
(DPP), Karel Kohout (DPP)
Fyzioterapeutka: Mgr. Andrea Tyrpeklová (DPP)
Údržba a rozvoz pomůcek: Tomáš Černík (fakturace práce), Roman David (DPP)
Další spolupracovníci: účetní Zdeňka Skubeničová a Kristýna Brožová
Skubeničová, supervizorky ze společnosti Gaudia - Mgr. Barbora Hrušková
a Mgr. Gabriela Špačková
Vysvětlivky: DPP – dohoda o provedení práce
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Zhodnocení cílů

Ve výroční zprávě za rok 2019 jsme zveřejnili cíle na rok 2020,
které vyhodnocujeme:
1.

Poskytování kvalitní mobilní paliativní péče prostřednictvím
týmů hospice v Chebu a v Tachově

I přes pandemii COVIDu-19 se povedlo zachovat poskytování služeb hospice
v nezměněné podobě, jak na Chebsku, tak na Tachovsku. Služba mobilní
specializované paliativní péče byla v domácím prostředí, i v domovech
pro seniory, poskytována nevyléčitelně nemocným lidem starším 19 let.

2.

Prostřednictvím získání prostor pro zázemí týmu dětské
paliativní péče a dostatečných personálních kapacit
zaregistrovat a začít poskytovat dětskou paliativní péči
v domácím prostředí
V rámci záměru rozšiřování na dětskou paliativní péči se povedlo zajistit
a upravit zázemí pro vznikající tým dětského hospice a v průběhu celého
roku se díky darům nakupovalo potřebné materiální a technické vybavení.
Doufáme, že se v roce 2021 povede zahájit péči nevyléčitelně nemocným
dětem v terminálním stádiu onemocnění.

3.

Poskytnout prostor a odbornou pomoc v případě ztráty
(interrupce, potrat, narození mrtvého dítěte, úmrtí dítěte
po pár dnech od narození)
Cíl začlenění péče o rodiny, které si prošly ztrátou – interrupce, potrat,
narození mrtvého dítěte, úmrtí dítěte po pár dnech od narození, jsme přesunuli
do roku 2021, protože se povedlo zajistit díky Nadaci ČEZ potřebné finanční
prostředky pro doškolení pracovníků v této oblasti a zahájení poskytování
rozšířené nabídky odborného sociálního poradenství.

4.

Pokračování v zavedených fundraisingových metodách
a zkoušet nové
Pandemie sebou nesla úbytek dárců, což se povedlo částečně nahradit jinými
zdroji, ale stále visí otazník, jaký dopad bude mít pandemie na získávání
finančních prostředků na provoz činnosti Hospice v budoucnu.
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5.

Během roku 2020 navázat smluvní vztahy se zdravotními
pojišťovnami v odbornosti 926 – mobilní specializovaná
paliativní péče
Od ledna 2020 máme pro chebský hospic uzavřen smluvní vztah s největší
pojišťovnou v České republice – VZP (111) na odbornost 926 mobilní
specializovanou paliativní péči. V průběhu roku byly osloveny i další pojišťovny
ohledně navázání smluvního vztahu, ovšem bez úspěchu. Oslovování
pojišťoven ohledně navázání smluvního vztahu pokračuje v roce 2021.

6.

Rozšiřování a inovace kompenzačních a zdravotních
pomůcek
Díky podpoře převáženě nadací a nadačních fondů probíhá průběžně
inovace stávající nabídky zdravotních a kompenzačních pomůcek.

7.
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Vzdělávání pracovníků chebského a tachovského hospice

Vzdělávání v hospici chápeme nejen jako benefit pro pracovníky, ale především
jako prostředek ke zkvalitňování poskytovaných služeb a také jako pilíř
pro pracovníky, aby svou práci mohli zvládat dlouhodoběji.

Co dalšího se událo v roce 2020

Rok 2020 byl pro nás rokem těžkostí, ale také nových výzev, se kterými jsme
se v rámci poskytování služeb hospice setkali. Na jaře 2020 jsme řešili nedostatek
ochranných pomůcek, kdy jsme oslovili veřejnost s prosbou o ušití roušek látkových
a díky úžasným dobrovolníkům jsme získali nejen potřebné množství roušek
pro potřeby Hospice, ale také pro další organizace i jednotlivce. Sami jsme míchali
dezinfekci, kterou jsme také distribuovali do sociálních i zdravotních organizací,
ale také veřejnosti.
Na podzim roku 2020 jsme se vyrovnávali s velkým výpadkem v oblasti příjmů,
kdy jsme v jednu chvíli nevěděli, zda se podaří činnost hospice ufinancovat do konce
roku, ale díky novým dárcům jsme provoz zvládli udržet.
V listopadu nás potkala ztráta nevyčíslitelná, nepopsatelná – úmrtí odborného
garanta a vedoucího lékaře MUDr. Jána Cabadaje na COVID-19. Bez odborného
garanta nelze péči poskytovat, proto jsme se ocitli na hraně existence, pokud by se
nepovedlo ve stanovém čase najít nového odborného garanta, čili lékaře s atestací
v paliativní medicíně, musel by hospic svou činnost na Chebsku a na Tachovsku
ukončit. Naštěstí se povedlo uzavřít pracovní smlouvu s MUDr. Michaelou Havlovou,
která atestovala z paliativní medicíny v roce 2012 a svou praxí v lůžkovém hospici
nám je velkou pomocí při naplňování poslání hospice.
V průběhu roku jsme poskytovali péči nevyléčitelně nemocným lidem, kteří byli
COVID pozitivní, ale také jsme vstupovali do rodin, kde byla COVID pozitivní pečující
osoba. Vyzkoušeli jsme si distanční péči dle doporučení Fóra mobilních hospiců
a také péči poskytovanou za použití všech dostupných ochranných pomůcek.
Setkali jsme se nejen s větším počtem klientů mobilní hospice, ale také
s nárůstem poskytovaných intervencí v rámci odborného sociálního poradenství, kdy
se na hospic obraceli lidé s novými
otázkami, požadavky v souvislosti
s nouzovým stavem a v závislosti
na průběhu pandemie. Jsme rádi,
že i naše půjčovna kompenzačních
a zdravotních pomůcek slouží
veřejnosti a že počet realizovaných
výpůjček stoupá.
Děkujeme za rok 2020,
kdy hospicová loď dostala trhliny,
byla zkoušena bouří, ale přesto
stále plula a to díky pomoci
a podpoře spousty z Vás.

19

Benefiční a osvětové akce na podporu Hospice Sv. jiří

I přes pandemii se uskutečnilo pár benefičních a osvětových akcí,
jejichž seznam níže uvádíme a děkujeme pořadatelům, kteří věnovali
svůj čas, nadšení a vynaložili spoustu práce, aby pro hospic
za dodržení nařízení Ministerstva zdravotnictví uspořádali.
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leden 2020

Tříkrálová sbírka 2020 realizovaná na Chebsku a Tachovsku

14. 1. 2020

Akce Krajské hospodářské komory – prezentace a sbírka pro
hospic

18. 1. 2020

Večírek DHL – převzetí výtěžku z tomboly

25. 1. 2020

Odpoledne s Bleškou – výtěžek pro hospic

26. 1. 2020

Koncert k výročí holocaustu – výtěžek pro hospic

20. 6. 2020

Rock pro Hospic, jednodenní festival

20. 6. 2020

Poutní maraton – výtěžek pro hospic

4. 7. 2020

Koncert Lebendes Grenzland - Živé pohraničí 2020 – výtěžek
pro hospic

25. 7. 2020

Koncert v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních

1. 8. 2020

Koncert Filharmonie v kostele sv. Mikuláše – výtěžek pro hospic

7. 8. 2020

VETAS – VEteránskýTAchovský Sedmiboj na stadionu v
Tachově

11. 8. 2020

Akce sběru elektrozařízení v chebském hospici

15. 8. 2020

Mini slavnosti v Muzejní zahradě v Tachově – Hospicový
obchůdek

15. – 16. 8. 2020

Bazárek oblečení v Mariánských Lázních na podporu hospice

22. 8. 2020

Slavnosti piva CHODOVAR 2020 – Hospicový obchůdek

5. 9. 2020

Den pro hospic v chebské Papírně

11. 9. 2020

Přednáška na střední zdravotnické škole v Chebu

15. 9. 2020

Přednáška na gymnáziu v Mariánských Lázních

19. 9. 2020

Koncert Evy Mokré a pana Matušky na podporu hospice

25. – 27. 9. 2020

Salming Tour de hospic – tři běhy na podporu hospice a dvou
nemocných chlapečků

28. 9. 2020

Paliacup aneb golfový turnaj na podporu hospice v Lubech

5. – 11. 10. 2020

Týden pro mobilní hospice

6. 10. 2020

Den otevřených dveří v chebském hospici

7. 10. 2020

Papučový den v Pivních lázních a pívováře v Chodové Plané

7. 11. 2020

Online koncert Legend na podporu dětského hospice

11. 11. 2020

Online přednáška pro Domov pro seniory Kynžvart

14. – 15. 11. 2020

Františkolázeňská 24 hodinovka – online verze

6. 12. 2020

Online koncert Západočeského symfonického orchestru
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Vzpomínka na MUDr. Jána Cabadaje

V pátek 20. 11. 2020, na své narozeniny, zemřel
dlouholetý chebský neurolog, odborný garant a vedoucí
lékař Hospice Sv. Jiří, MUDr. Ján Cabadaj (*20.11.1949;
† 20.11.2020).
MUDr. Ján Cabadaj se narodil 20. listopadu 1949
v Radvani nad Dunajom v dnešní Slovenské republice.
Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hlohovci
byl přijat na LF UK v Hradci Králové jako posluchač
Vojenského lékařského, výzkumného a doškolovacího
ústavu JEP. Od roku 1973 do roku 1990 byl ve služebním
poměru vojáka z povolání. Kariéru vojenského lékaře ukončil
jako náčelník Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích.
Od roku 1990 do roku 1994 vykonával MUDr. Cabadaj funkci
primáře na oddělení neurologie v NsP Bílina. V letech 1994
– 1995 se vrátil zpět do Vojenského lázeňského ústavu
v Teplicích, kde vykonával funkci ředitele. Od roku 1995
do roku 1998 pracoval v nemocnici v Teplicích na neurologickém oddělení – nejprve ve funkci
sekundáře, později ve funkci primáře tohoto oddělení.
MUDr. Ján Cabadaj nastoupil do Okresní nemocnice v Chebu dne 1. 5. 1998 na oddělení
neurologie jako primář tohoto oddělení. Po uzavření lůžkové části oddělení neurologie byl
nadále primářem neurologické ambulance. Lékaře neurologické ambulance vykonával
i v důchodovém věku. Jeho aktivní práci přerušilo až onemocnění, kterému bohužel podlehl
20. listopadu 2020.
Od roku 2008 se věnoval myšlence založení hospicové péče v okrese Cheb. Občanské
sdružení, jehož byl MUDr. Cabadaj předsedou, 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. Ve spolupráci s ostatními
zakládajícími členy Hospice Sv. Jiří tedy stál u zrodu mobilního hospice, který poskytuje
potřebnou péči nevyléčitelně nemocným.
Během praxe získal specializaci v oboru vnitřního lékařství, nástavbovou specializaci
v oboru FBLR a oboru neurologie. Měl zkušenosti také v publikační a přednáškové činnosti.
V roce 2012 složil MUDr. Cabadaj atestaci v oboru paliativní péče.
Díky jeho letitým zkušenostem a atestaci z paliativní medicíny se povedlo v roce 2014
zahájit poskytování mobilní hospicové péče na Chebsku (Karlovarský kraj) a o dva roky
později také na Tachovsku (Plzeňský kraj).
„Když se řekne jméno MUDr. Ján Cabadaj, vybaví se mi lékař sedící na lůžku pacienta,
který hovoří klidným, vřelým hlasem a vysvětluje možnosti léčby a péče. MUDr. Ján
Cabadaj nebyl lékařem, který by za každou cenu prosazoval své názory nad ostatní, byl
empatický, otevřený názorům ostatních a ukazoval nám, že jít si za svým snem, cílem
má smysl. Připomínal nám důležitost paliativní péče ve všech dimenzích. Při naplňování
poslání hospice budeme mít přístup MUDr. Jána Cabadaje na paměti. Pane doktore, za vše
děkujeme!“
ředitelka Hospice Alena Votavová
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Poděkování za hospicové služby

Poděkování z dotazníků spojenosti z provozovny v Chebu
a v Tachově
„Obrovské poděkování a poklona za Vaši péči, pomoc, laskavost, nasazení
a také za Vaši empatii. Jste úžasní a moc si Vaší práce vážíme. Děkuji, že jste.
To, co děláte, je něco tak obrovského, co by zvládl málokterý.“
„Chtěli bychom poděkovat celému týmu Hospice Sv.Jiří za ochotu pomáhat,
naslouchat, rozdávat, co je potřeba všem, kteří to potřebují. Začali jsme s nimi
spolupracovat tak radostně ke vší spokojenosti, ale bohužel to Pán Bůh zařídil
úplně jinak. Jsme ale i nadále vděčni za jejich péči a laskavost a moc si vážíme
jejich práce. Tisíceré díky a přání všeho dobrého.“
„Za celou rodinu děkuji děvčatům z Hospice Sv.Jiří, která mi pomohla postarat
se o mého manžela Petra v posledních týdnech jeho života i na jeho poslední
cestě. Díky těmto dámám mohl můj manžel zemřít doma, v prostředí, které měl
rád a obklopen rodinou. Zvláště oceňuji profesionální přístup a citlivé jednání
jak k mému manželovi, tak ke mně samotné. Děkuji také za vyřízení všech
důležitých materiálů.”
„Dobrý den, děkuji vám všem za výjimečnou práci, kterou jste si zvolili.
A za trpělivost při pomoci s péčí o naší maminku. Jen díky vám maminka od nás
neodešla osaměle v nějaké nemocnici jako většina lidí v tomto blahobytném 21.
století. Přeji vám všem hodně zdraví, síly a opory ve vašich rodinách. „
„Chtěla bych Vám z celého srdce poděkovat, nemůžu napsat za služby,
ale za soucit, ochotu, vstřícnost a lidskost při doprovázení naší babičky. Slova
nemohou vyjádřit pocit vděku za péči, která nám byla poskytnuta.“
„Mobilní hospicová péče mi opravdu moc pomohla v posledních dnech života
mého manžela. Sama už bych to nezvládla. Pomoc byla jak psychická, tak i co se
týká zmírnění bolestí manžela, které měl opravdu velké. Také děkuji paní doktorce
Křístkové, která měla se mnou trpělivost a vše, co se týkalo zdravotního stavu
mého manžela, mi podrobně a s citem vysvětlila. Není slov, kterými bych mohla
poděkovat. Jste úžasné a nevím, jak bych se se situací posledního dne bez vás
vyrovnala. Pomáháte nezištně a od srdce.“
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„Chtěla bych z celého srdce poděkovat za celou rodinu Skořepových. Díky
vašim službám a ochoty jsme mohli být s naším milovaným tatínkem do poslední
chvíle. Nesmírně vám děkujeme za pomoc v těchto těžkých chvílích. Tatínek svůj
boj s dlouhou a zákeřnou nemocí v neděli prohrál, ale díky vašemu personálu,
který byl vždy ochotný, přátelský a laskavý, mohl tatínek být do poslední chvíle se
svými nejbližšími. Jsme vám z celého srdce vděční a ještě jednou děkujeme.“
„Velice vám chceme poděkovat za vaše služby. Lepší péči už maminka ani
nemohla dostat. Společně jsme ji doprovodili na oný svět. Jste velice laskaví
a ochotní. Takových služeb je už málo. Lidskost na prvním místě.“
„Ráda bych celému kolektivu poděkovala za péči, kterou jste věnovali mému
tatínkovi. Za to, kolik máte pochopení s člověkem v jeho nejtěžších chvílích,
ale i s námi, kteří se mu snažíme být nablízku. Přístup byl nejen profesionální,
ale hlavně milý a ohleduplný. Moc jste nám pomohli vše zvládnout a díky Vám
mohl být tatínek s námi do jeho poslední chvíle. Byl poslední den svého života se
svou ženou, svými dětmi svými vnoučaty.“
„Děkujeme z celého srdce za láskyplnou a odbornou péči o pana JŠ. Díky
Vám a Vaší podpoře mohl strávit poslední dny svého života doma v rodinném
kruhu a my jsme ho mohli držet za ruku. Děkujeme za vše a přejeme hodně sil
do Vaší náročné práce a vyčerpávající práce.“
„Chtěla bych poděkovat paní Blance Horníkové za její psychickou podporu,
profesionální přístup a hlavně milá slova, když odcházela naše maminka. Na její
slova nikdy nezapomenu. Je to anděl.“
„Tímto bych Vám všem chtěla z celého mého smutného a bolavého srdce
vyjádřit můj neskonalý vděk za vaši obětavou a profesionální pomoc a velmi
obdivuhodný lidský přístup na naši poslední společné cestě životem s mým
manželem. Vydechl klidný a spokojený, za což jsem ráda. Díky vašemu týmu jsme
si ještě plnohodnotně užili krásné chvíle, plné lásky, až do posledního okamžiku.
Kdo vaši práci nezná, neví, že je naprosto neocenitelná.“
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Hospodaření v roce 2020

Výčet položek
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

Název a sídlo účetní jednotky

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
............................................................................................................................

31.12.2020
ke dni .............................................................................................................................................
............................................................................................................................
(v celých tisících Kč)

Písečná 677/3
............................................................................................................................
Cheb
............................................................................................................................
35002
............................................................................................................................
Česká republika
............................................................................................................................

IČ
22729909

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

2 437,36

54,18

2 491,54

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek

3

1 552,44

23,17

1 575,61

3.

Opravy a udržování

5

77,71

0,00

77,71

4.

Náklady na cestovné

6

5,93

0,00

5,93

5.

Náklady na reprezentaci

7

1,73

0,00

1,73

6.

Ostatní služby

8

799,55

31,01

830,56

I.

Osobní náklady

13

8 996,96

0,00

8 996,96

10.

Mzdové náklady

14

6 899,70

0,00

6 899,70

11.

Zákonné sociální pojištění

15

1 939,62

0,00

1 939,62

13.

Zákonné sociální náklady

17

24,10

0,00

24,10

14.

Ostatní sociální náklady

18

133,54

0,00

133,54

Daně a poplatky

19

11,01

0,00

11,01

Daně a poplatky

20

11,01

0,00

11,01

Ostatní náklady

21

15,88

0,00

15,88

20.

Dary

26

2,00

0,00

2,00

21.

Manka a škody

27

12,87

0,00

12,87

22.

Jiné ostatní náklady

28

1,01

0,00

1,01

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

162,44

0,00

162,44

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

42,29

0,00

42,29

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

120,15

0,00

120,15

Poskytnuté příspěvky

35

11,47

0,00

11,47

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními
složkami

36

11,47

0,00

11,47

Daň z příjmů

37

1,90

0,00

1,90

Daň z příjmů

38

1,90

0,00

1,90

Náklady celkem

39

11 637,02

54,18

11 691,20

Provozní dotace

41

4 408,13

0,00

4 408,13

Provozní dotace

42

4 408,13

0,00

4 408,13

Přijaté příspěvky

43

4 441,64

0,00

4 441,64

Přijaté příspěvky (dary)

45

4 441,64

0,00

4 441,64

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

1 976,76

306,67

2 283,43

IV.

Ostatní výnosy

48

471,79

0,00

471,79

7.

Výnosové úroky

51

0,01

0,00

0,01

8.

Kurzové zisky

52

0,02

0,00

0,02

9.

Zúčtování fondů

53

223,01

0,00

223,01

Jiné ostatní výnosy

54

248,75

0,00

248,75

Tržby z prodeje majetku

55

94,89

0,00

94,89

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

94,89

0,00

94,89

Výnosy celkem

61

11 393,21

306,67

11 699,88

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-241,91

252,49

10,58

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-243,81

252,49

8,68

III.

IV.
15.
V.

VI.

VII.
28.
VIII.
29.

I.
1.
II.
3.

10.
V.
11.

25

ROZVAHA

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

v plném rozsahu

Rozvaha k 31. 12. 2020

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
...................................................................................................

31.12.2020
ke dni .............................................................................................................................................
...................................................................................................
(v celých tisících Kč)

Písečná 677/3
...................................................................................................
Cheb
...................................................................................................
35002
...................................................................................................
Česká republika
...................................................................................................

IČ
22729909

Číslo
řádku

AKTIVA
A.
II.
4.
IV.
7.
B.

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Dlouhodobý majetek celkem

1

263,65

101,21

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

460,05

190,05

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

460,05

190,05

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-196,40

-88,84

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

36

-196,40

-88,84

Krátkodobý majetek celkem

41

5 524,66

5 542,41
358,43

Pohledávky celkem

52

92,43

1.

Odběratelé

53

69,68

13,50

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

22,75

149,86

5.

Ostatní pohledávky

57

0,00

0,07

Dohadné účty aktivní

70

0,00

195,00

II.

18.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

5 380,52

5 159,50

1.

Peněžní prostředky v pokladně

73

323,00

175,60

2.

Ceniny

74

29,90

27,10

3.

Peněžní prostředky na účtech

75

5 027,62

4 956,80

Jiná aktiva celkem

81

51,71

24,48

Náklady příštích období

82

51,71

24,48

AKTIVA CELKEM

85

5 788,31

5 643,62

III.

IV.
1.

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

2 909,12

2 753,88

Jmění celkem

2

2 896,74

2 732,83

1.

Vlastní jmění

3

229,58

69,01

2.

Fondy

4

2 667,16

2 663,82

A.
I.

Výsledek hospodaření celkem

6

12,38

21,05

1.

Účet výsledku hospodaření

7

x

8,68

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

8

1,54

x

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

9

10,84

12,37

Cizí zdroje celkem

10

2 879,18

2 889,74

Dlouhodobé závazky celkem

13

0,00

60,00

Dohadné účty pasivní

19

0,00

60,00

Krátkodobé závazky celkem

21

597,08

842,34

1.

Dodavatelé

22

126,77

25,67

4.

Ostatní závazky

25

0,00

3,31

5.

Zaměstnanci

26

301,27

464,98

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

28

113,29

248,63

8.

Daň z příjmů

29

0,00

1,90

9.

Ostatní přímé daně

30

55,75

97,85

Jiná pasiva celkem

45

2 282,10

1 987,40

Výnosy příštích období

47

2 282,10

1 987,40

PASIVA CELKEM

49

5 788,30

5 643,62

II.

B.
II.
6.
III.

IV.
2.

Sestaveno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

12.06.2021

..........................................................................................................................

Odesláno dne:
14.06.2021
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E-mail:
Poznámka:

z.skubenicova@seznam.cz

Odpovídá za údaje:

Skubeničová Zdeňka

Telefon:

777863439

Komentář k hospodaření

Vážení podporovatelé hospice,
díky Vám, individuálním a firemním dárcům, nadacím a nadačním fondům,
díky podpoře krajů, měst, obcí a díky podpoře Ministerstva zdravotnictví zvládl
Hospic Sv. Jiří poskytování služby nevyléčitelně nemocným na Chebsku,
Sokolovsku a na Tachovsku i v době nouzového stavu.
V průběhu roku 2020 pokračoval projekt Ministerstva zdravotnictví, průběžně
jsme byli v kontaktu s mentorskou organizací TŘI, o.p.s., která poskytuje,
jak lůžkové, tak mobilní služby. Obnovovali jsme půjčovny pomůcek v obou
provozovaných hospicích, vzdělávali jsme se převážně online a díky podpoře
spousty z Vás jsme zvládli poskytování služeb v době pandemie i v COVID
pozitivních rodinách. Prali jsme se s nákazami v týmu, potkalo nás úmrtí dvou
lékařů hospice, ale přesto všechno jsme, fungujeme a naplňujeme poslání
DOMA JE DOMA … AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU.
Jsme vděčni, že chebský hospic může být od ledna 2020 součástí
systému zdravotního pojištění. Příjem od VZP nám za rok 2020 pokryl
téměř 20% nákladů, což je posun od nulových plateb, ale zároveň
to znamená, že se bez Vás a Vaší podpory ani v dalších letech neobejdeme,
nicméně usilujeme o uzavření dalších smluvních vztahů s pojišťovnami.
Uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami pro tachovský hospic je
stále hudba vzdálené budoucnosti. Zároveň současný model fungování
stačí na pokrytí potřebnosti a není důvod k tak markantnímu rozšiřování
personálních kapacit, které by bylo pro případné jednání o smluvních
vztazích s pojišťovnami potřebné.
Ekonomický dopad pandemie je nepředvídatelný, jsme rádi za každý
den, kdy můžeme být někomu dalšímu ku prospěchu. Rok 2021 je jako
vždy výzvou, zvláště nyní v době krize, ale i v době krize se dá růst, proto
doufáme, že se nám povede naplňovat cíle, abychom služby v chebském
a tachovském hospici zkvalitňovali a rozšiřovali.
Díky všem našim podporovatelům můžeme pomáhat, můžeme být
k dispozici pro ty z nás, kteří některou z našich služeb potřebovali, potřebují
nebo budou potřebovat.
S úctou Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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Zpráva auditora

28

29

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti

Dozorčí rada Hospice Sv. Jiří, o.p.s. jako
kontrolní orgán společnosti tímto předkládá ředitelce
Hospice Sv. Jiří v Chebu a správní radě svou Zprávu
o kontrolní činnosti za období od 1. ledna 2020
do 31. prosince 2020 (dále jen „Zpráva o kontrolní
činnosti“).
Dozorčí rada jako kontrolní orgán společnosti
dohlížela na činnost společnosti a na klíčová
rozhodnutí prováděná správní radou, a to zejména
z hlediska souladu činnosti se zákony a zakládací
listinou. Dozorčí rada se rovněž zabývala podněty
ředitelky společnosti a členů správní rady. Dozorčí
rada konstatuje, že ředitelka společnosti i správní rada
poskytovala dozorčí radě včasné a úplné informace
nezbytné pro kontrolní činnost dozorčí rady.
V průběhu roku 2020 nedošlo v personálním obsazení dozorčí rady
ke změnám, i nadále členy dozorčí rady jsou: Jiří HANEK, dat. nar. 4. 8. 1981,
Th.Lic. Ing. René MILFAIT, Ph.D., dat. nar. 9. 3. 1966 a Mgr. Lenka VÁLKOVÁ
DiS., dat. nar. 7. 7. 1967 jako předsedkyně dozorčí rady. V průběhu období roku
2020 se vždy alespoň jeden člen dozorčí rady zúčastňoval zasedání správní rady
ve smyslu ust. čl. VIII odst. 10 Zakládací listiny společnosti. Členové dozorčí rady
se účastnili zasedání správní rady 9. 3. 2020, 22. 6. 2020 a 7. 10. 2020. Členové
dozorčí rady se aktivně podílejí na zabezpečení činnosti hospice, vznášejí své
nápady a postřehy pro fungování, podílejí se na získávání finančních prostředků
a participují na rozvoji Hospice Sv. Jiří a na osvětě paliativní péče.
Z jednání a přijatých rozhodnutí správní rady, na kterých byli členové dozorčí
rady přítomni, hodnotí rozhodnutí správní rady jako konstruktivní a v souladu
s právními předpisy a Zakládací listinou.
Na základě výkonu své pravidelné kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje,
že situace ve společnosti je stabilní a dozorčí rada v rámci výkonu své kontrolní
působnosti nezjistila v činnosti společnosti a jejích orgánů žádné nedostatky.
V Chebu dne 26. 5. 2021
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Mgr. Lenka Válková
předsedkyně dozorčí rady

Poděkování dárcům

Poděkování dárcům
Vzhledem k platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů neboli
GDPR (General Data Protection Regulation) zveřejňujeme pouze jména dárců
a dobrovolníků, od kterých máme souhlas, nicméně velmi děkujeme i těm,
od kterých souhlas ke zveřejnění jejich jména nemáme, nebo si nepřejí být
zveřejněni. Podpora byť i anonymní je pro nás cestou k naplňování motta: Doma
je doma až do posledního okamžiku. DĚKUJEME VÁM

Karlovarský a Plzeňský kraj (dotace)
http://www.kr-karlovarsky.cz/
http://www.zivykraj.cz/cz/
https://www.plzensky-kraj.cz/

Ministerstvo zdravotnictví

https://www.paliativa.cz/
https://europa.eu/european-union/index_cs
https://www.esfcr.cz/
https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
- V období 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022 je námi poskytovaná mobilní
specializovaná paliativní péče spolufinancována z dotačního programu
projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované
paliativní péče“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214. Tento projekt
realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Města a obce

Cheb: Aš, Františkovy Lázně, Hazlov, Cheb, Kynšperk nad Ohří, Luby, Mariánské
Lázně, Nebanice, Odrava, Okrouhlá, Velká Hleďsebe, Velký Luh
Tachov: Tachov, Bělá nad Radbuzou, Benešovice, Bezdružice, Bor, Broumov,
Brod nad Tichou, Černošín, Česká Kubice, Ctiboř, Dlohý Újezd, Halže, Hošťka,
Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Kočov, Konstantinovy Lázně,
Kostelec, Lestkov, Lom, Obora, Olbramov, Planá, Přimda, Rozvadov, Staré
Sedliště, Stříbro, Stráž, Studánka, Tisová, Třemešné, Zadní Chodov
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Členové Klubu přátel hospice

Cheb: Besedová Radka, Brožová Skubeničová Kristýna, Brožová Zdeňka,
Břinčilová Květa, Cabal David, Cicková Vlasta, Čamková Ivana, Dančo Vladimír,
Dobrovolný Marek, Doffková Aranka, Dašková Andrea, Duschková Karolína,
Dušek Libor, Dušek Miroslav, Dušková Jarmila (Cheb), Dušková Jarmila (Praha),
Dymáček Jiří, Frydrych Jan, Gangurová Jana, Glazerová Renata, Halíková
Renata, Hrdá Milada, Hruška Petr, Hubáčková Štěpánka, Hynková Jarmila,
Chládková Jana, Chytilová Mariana, Jakubík Michael, Jalovec Antonín, Jedlička
František, Jestřábová Jana, Karasovi Hela a Jakub, Klímová Jana, Kolářová
Pavla, Křivancová Ludmila, Kučera Jan, Kulišanová Markéta, Landa Miroslav,
Lučin Marek, Lukeš Jan, Machek Viktor, Marková Jarmila, Marková Lucie,
Masaryk Viliam, Matějková Ivana, Meissel Jiří, Mihal Pavel, Milisdorferová
Petra, Otípková Alena, Ouřada Jaroslav, Paláčková Míša, Pavlák Miroslav,
Pešek Stanislav, Pešek David, Pešková Helena, Petříková Jana, Práznovská
Iveta, Procházková Gizela, Příplatová Anna, Purchart Miloš, Ryzák Petr,
Siebenbürgerová Dagmar, Siebenbürger Pavel, Strachová Věra, Škodová
Blanka, Škorpil Miloš, Škvareninová Soňa, Šrámek Jiří, Švárová Marcela, Toman
Petr, Tomandlová Lenka, Treglerová Vlasta, Tumidalská Eliška, Vaculová Alice,
Vajc Lucie, Valíčková Julie, Větrovská Dagmar, Vostrý Mirek, Votavová Alena,
Zábranová Petra, Zdanovcová Monika, Zemančíková Mentlíková Marie, Žohová
Alena
Tachov: Adamcová Dana, Bareš Petr, Bísek Miroslav, Bradáčová Jitka,
Csanálosi Iva, Červenková Michaela, Dresler Petra, Duba Josef PDK.cz,
s.r.o., Edl Jan, Fantovi Tomáš a Tamara, Florová Ilona, Hájovská Svatoslava,
Heinzl Oto - Autodílna, Hovězáková Lenka, Huljak Juraj, Hüls Jana - Pracovní
oděvy, obuv a pomůcky, Jirásek Karel Kadlecová Alena, Kožmínová Ivana, Bc.
Kratochvíl František, Krumlovi Václav a Ilona, Lemberger Pavel, Dana LesakMüller, Mériová Marcela, Milbachová Kateřina, Morgenstein Jaroslav K-Komplet
– střechy s.r.o., Květoslav Hladík – Motoškola, Mrázkovi Milan a Dana, Novotná
Markéta, Pahorecký Jan - Elektromontáže, Palšovič Jozef - Elektro, Pechoušková
Hana, Oto Heinzl - Autodílna, Provazníková Miloslava, Quatro-dřevostyl, s.r.o.,
Říhová Jaroslava, Semecká Lenka, Steinbrückerová Marie, Straka Jan, Šperlová
Lenka, Toušková Věra, Truhlářství Turner, s.r.o., Urbanová Kristina, Vanický
Martin a Petra, Vlková Dorota, Vrána Petr, Zelenkovi Zdeněk a Věra
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Individuální dárci mimo Klub přátel hospice

Cheb: Bigasová Doris, Karika Jakub, Landa Miroslav, Maříková Jiřina,
Moudrý František, Pleskotová Gabriela, Růžičková Jana, Simeonová Václava,
Urbánková Lenka
Tachov: Dostalová Alena, Edl Jan, Kadlecová Alena, Kořínek Martin, Králová
Radka, Křístková Jana, Kvardová Barbora, Linhartová Martina, Melicharová
Jarmila, Mertlová Michaela, Přenosil Vladimír, Rous Josef, Řezníčová Irena,
Vilímec Lumír

Firmy

Cheb: 42 Financial Services, Accolade s.r.o., Algon a.s., apt Products s.r.o.,
ArchEnergy s.r.o., ATE s.r.o., BEHAKA s.r.o., Bevamont s.r.o., Betz s.r.o.,
BON LOGISTICS s.r.o., DHL Solutions k.s., ELROZ INVEST s.r.o., GASFARM
s.r.o., GIVT s.r.o., Goral stavební společnost s.r.o., HEXPOL Compounding
Lesina s.r.o., Hygienické a ekologické laboratoře s.r.o., CHEVAK a.s., In
Tech 24 s.r.o., KCT Union Cheb, Kovo Kubů s.r.o., Lagarde Spedition s.r.o.,
Lions Club Karlovy Vary, LUKAS CZ spol. s.r.o., MiNiKVaRiáT - Daniel Čihák,
Petainer Czech Holdings s.r.o., Ochrana zdraví s.r.o., Profauna s.r.o., Reality
Smajlík s.r.o., Robert Bauer – Qant s.r.o., Sauron CZ s.r.o., Scatola s.r.o.,
Skaldo a.s., Slevomat s.r.o., SPA HOTEL CENTRUM s.r.o., ŠUSTR s.r.o.,
Tachovské SPV s.r.o., Vojík Milan – Železářství Vojík, Tesco Stores ČR a.s.,
YABIRINTH s.r.o., Zahradnictví Hrdlička
Tachov: MERO ČR a.s., AD Optik s.r.o., ALL-APLLY s.r.o., BHS CORRUGATED
Fertigungs s.r.o., Dr. Popov s.r.o., Formy Tachov s.r.o., GRAMMER CZ
s.r.o., Helveti s.r.o., Horáček Chytré domy s.r.o., Chodovar s.r.o., INOTECH
ČR, spol. s r.o., JUDr. Hrůza Petr, JUDr. Záliš Pavel, Kolowratovy lesy a.
s., Lieblprint s.r.o., LUKAS TRANSPORT s.r.o., MERIMEX s.r.o., METATEC
s.r.o., Novasport s.r.o., Perfectos Real s.r.o., Polytec Composites Bohemia
s.r.o., PIH s.r.o., PRESSOL Tschechien s.r.o., Promont logistic s.r.o., Rinkai
s.r.o., ROTAREX Praha s.r.o., Secret Forest s.r.o., Železářství Nussbauer

Nadace a nadační fondy

Cheb: Česká spořitelna, Česko-německý fond budoucnosti, Fórum dárců,
Globus Lepší svět, Charity Gums, Karel Komárek Family Foundation, Liga proti
rakovině, Nadace Agrofert, Nadace ČEZ, Nadace Dobré dílo, Nadace J&T,
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Nadace Krása pomoci, Nadace Naše dítě, Nadace Racek, Nadace Vinci,
Nadační fond ABAKUS, Nadační fond pomoci, Nadace rozvoje občanské
společnosti, Skils – nadační fond, Spolu silnější, Sudop Praha, Tesco, Umění
doprovázet, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Život dětem o.p.s.
Tachov: NF Umění doprovázet, NF Tesco – Vy rozhodujete my pomáháme,
Nadace Agrofert, Nadace J&T, VDV Nadace Olgy Havlové

Neziskové organizace

Cheb: Biskupství plzeňské, Diecézní charita Plzeň, Farní sbor ČCE – Ekumena
Mariánské Lázně, Farní charita Cheb, Fotbal v Karlovarském kraji, Každý koš
pomáhá z.s., Korunka Luhačovice z.s., Plzeňská diecéze Církve československé
husitské, Pravoslavná církevní obec Františkovy Lázně, První klubová pojišťovna,
Rotary klub Prag-Bohemia z.s., Římskokatolická farnost Cheb, Sbor křesťanské
společnosti, Zprávy z Chebu z.s.
Tachov: Biskupství plzeňské, Evangelická církev metodistická Plzeň
- Maranatha, Diecézní charita Plzeň, Fórum dárců, z.s., Pro bezpečnou
budoucnost z.s., Římskokatolická farnost Tachov, Znesnáze 21 z.s.

Materiální dary

Cheb: Ateli s.r.o., Český národní podnik s.r.o., Čihák Daniel, Drogerie Teta,
Hudousek Vladimír, Kofola Československo, Krása pomoci, L´Oréal Paris,
Maman Euro Logistic s.r.o., Mattoni Kyselka, Musil Josef, Nadace J&T, Polanka
Jiří, STAX, Šmejkal Václav, TRAVEL FREE s.r.o., Vnenková Martina
Tachov: Autocentrum Jan ŠMUCLER, s.r.o., Ateliér Karlín – Karla a Gabriela
Kratochvílová, Bučan, s.r.o., ČSOB a.s., Dílna Plná nápadů, Domov pro osoby
se zdravotní postižením Milíře, p.o., Truhlářství Marcel Svoboda, NJL Design
– Marcel Svoboda, Úsměv pro Tibet

Slevy na službách

Cheb: Lékárna Evropská Cheb, Sauron CZ s.r.o., Kristýna Skubeničová
Brožová, Zdeňka Skubeničová, Unipap plus s.r.o., Autocentrum Jan Šmucler
Tachov: Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o., Lékárna na poliklinice, Lékárna
Devětsil, Lieblprint, s.r.o., Pivní lázně Chodová Planá
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Mediální podpora

Cheb: Český rozhlas Karlovy Vary, Chebský deník, Chebské info, Chebský
servis, Radniční listy města Chebu, TV Chebsko, Zpravodaj chebské farnosti,
Zprávy z Chebu, Živé Chebsko
Tachov: Tachovský deník, Západočeská kabelová televize - ZKTV s.r.o.,
Český rozhlas Plzeň, MKS Tachov, MKS Stříbro, MKS Planá, MKS Bor

Dobrovolnické služby

Cheb: Děkujeme všem, kteří pro nás šili roušky, pomáhali s distribucí
ochranným pomůcek a pomáhali nám dobu pandemie přečkat.
Tachov: 51. přední hlídka Royal rangers Tachov, Blobner Petr, Eidlpes Jakub,
Johanovi Karel a Helena, Kovandovi Jan a Markéta, Laško Michal, Lašková
Lenka, Novotný Martin, Opava Jiří, Patrik Petruň, Rousovi Josef a Petra,
Sharina Oxana, Sbor dobrovolných hasičů městyse Chodová Planá, Vaďura
Petr, Volková Dagmar, Volková Sandra

Děkujeme za spolupráci

Cheb: Donio s.r.o.
Tachov: Blanka Borůvková – Hadrotéka Planá, Městská knihovna Planá,
Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1
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Vyjádření dobrovolníků / dárců, proč podporují činnost
Hospice Sv. Jiří

„Jako dobrý syn svých rodičů jsme se v letech, kdy moji stvořitelé
nestíhali základní životní činnosti k slušnému životu, jsem o ně se svou
ženou pečoval. Kdo nikdy o nikoho nepečoval, tak neví, co ho čeká!
Naši stařečkové se chovali jako malé velké děti. S roztomilou sklerózou
připravovali sobě i nám mnoho těžkých chvilek. Obrátil jsem se na Hospic
Tachov a získal odborné informace k péči o seniory. Proto pravidelně
přispíváme na činnost této organizace a všem, kteří se rozhodnou
dochovat svoje nejbližší v rodinném kruhu, doporučuji spolupracovat
s těmito skvělými lidmi.“
Karel Johana, spisovatel
„Hospic Sv. Jiří v Tachově podporujeme již od roku 2015. Troufám si
říci, že se za tu dobu mezi námi vytvořilo krásné přátelství, kterého si
velice vážím. Vždy se velmi těším na osobní setkání, které je pokaždé
velmi příjemné a obohacující. Dáváte mi sílu pokračovat v další činnosti
nadačního fondu. Jste pro mě zpětnou vazbou, že naše práce má smysl
a že je potřeba. Děkuji vám za to, že jste a za to, co děláte.“
Hana Haráková, předsedkyně Nadačního fondu Umění doprovázet
„Podpora vzešla od paní učitelky Základní školy speciální Jitky Wagerové,
která měla výbornou osobní zkušenost se službou. Kolektiv pedagogů se
rozhodl, že spolu se žáky, svými keramickými výrobky, podpoří myšlenku
a činnost hospice. Podpořit touto cestou lidskost, důstojnost a sounáležitost
považujeme za přirozené.“
Kolektiv Základní školy speciální, Petra Jilemnického, Tachov
„Hospic Sv. Jiří podporuji kvůli jeho velice záslužnému poslání a kvůli
skvělým lidem, kteří tomu každodenně věnují maximum energie.“
Ing. Pavel Hudousek
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Accolade podporuje ty, kteří pomoc potřebují
„Naším dlouhodobým cílem je být odpovědným partnerem ve všech
oblastech našeho působení. Zejména v regionech, kde působíme.
Chceme být dobrým sousedem a z českých měst a obcí dělat ještě lepší
místa pro život. Podnikat s respektem k životnímu prostředí a světu kolem
nás máme zakotveno v naší firemní DNA. Kromě odpovědného podnikání
a environmentálních závazků, podporujeme dobročinné regionální
i celorepublikové aktivity v oblasti vědy, kultury, sportu a sociálních služeb.
Je to přirozená součást naší každodenní práce.
Na Chebsku jsme vybudovali již dva areály pro moderní podnikání
a patří mezi klenoty našeho portfolia. Podpora města Chebu a jeho okolí
je tak pro nás prioritou. Aktivně spolupracujeme nejen se samosprávou,
ale také s dobročinnými organizacemi, které zapojují jedince s určitými
znevýhodněními do společnosti nebo se starají o ty, kteří to potřebují.
Věříme, že rovné příležitosti si zaslouží opravdu každý. Proto
spolupracujeme a podporujeme neziskovou organizaci Hospic Sv. Jiří,
o.p.s. poskytující komplexní služby hospicové paliativní péče. Hospic
nabízí zdravotní, psychickou, sociální i duchovní péči a podporu, kterou
zajišťuje mobilně, díky čemu umožňuje umírajícím strávit zbývající čas
v domácím prostředí v důstojných podmínkách se svými nejbližšími.
Nesmírně oceňujeme práci všech zaměstnanců Hospicu a jsme rádi,
že můžeme přispět k tomu, aby i ta poslední chvíle na tomto světě byla
viděna šťastnýma očima.“
„Investujeme do moderních průmyslových parků pro udržitelnou
budoucnost.“
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Co říci závěrem?

Rok 2020 před nás postavil překážky, jaké si
dosud asi nikdo nedokázal představit. Celosvětová
pandemie koronaviru (a s ní související problémy)
prostoupila celou společností na mnoha úrovních.
Nejinak tomu bylo v Hospici Sv. Jiří, jehož
pracovníci byli od začátku první vlny vystavováni
nelehkým zkouškám. Od nutnosti řešit nedostatek
ochranných pomůcek přes sérii nových opatření
při návštěvách klientů až po zkoušky úplně nejtěžší
– vyrovnat se s odchodem hned dvou hospicových
lékařů, neoddělitelných duší hospice, kteří podlehli
komplikacím souvisejícím s COVID-19. Ačkoli se
podařilo najít personální náhradu, prázdný prostor
po ztrátě těchto dvou skvělých lidí se z lidského
hlediska asi jen tak nezaplní. Řada pracovníků hospice ještě k tomu čelila tvrdé realitě
zdravotnické krize i na svých druhých pracovištích, především v nemocnici.
Jsem však přesvědčen, že hospicový tým ve všech těchto neočekávaných
a mnohdy velmi obtížných zkouškách organizačně plně obstál, a navíc ještě
často dokázal být v nouzi nápomocen jiným organizacím na Chebsku. Navzdory
nepříznivé době hospic neustále pečuje o velké množství klientů a pracuje
i na rozvoji dalších služeb.
Zamýšlel jsem se nad tím, kde vlastně členové hospicového týmu nacházejí
pomyslnou „hnací sílu“, která jim tak nelehké překážky pomáhá překonávat. Možnou
odpověď jsem nakonec nalezl v heslu letošního Poutního maratonu – „Člověku
zbývá naděje“. Domnívám se, že je to právě naděje, s níž vědomě či podvědomě
lidé z hospice neustále pracují. Od naděje, že se sežene dost prostředků na další
chod hospice přes naději, že bude dostatek lékařů s atestací na paliativní péči,
či naději v dobrou spolupráci se státními či samosprávnými orgány až po ne snadno
definovatelnou naději, kterou členové týmu každý den dodávají svým umírajícím
klientům a jejich rodinám. Hospic jako takový, nejen instituce, ale především
hospicová služba samotná, je totiž ze své podstaty především o naději. Nejinak
tomu podle mého názoru bylo i v nejtěžší pandemické době.
Závěrem si proto dovoluji všem členům hospicového týmu, a to včetně jeho
vedení v Chebu i v Tachově, poděkovat za jejich obdivuhodnou práci a úsilí
a popřát jim do budoucna co nejvíce naděje, která se, v různých formách, dokáže
proměnit ve skutečnost. Všem příznivcům a podporovatelům Hospice Sv. Jiří pak
velice děkuji, že těmto nadějím umožňují jít naproti.
Mgr. Libor Dušek
předseda správní rady
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Stanovení cílů na rok 2021

1.

Poskytování kvalitní mobilní paliativní péče prostřednictvím týmů
hospice v Chebu a v Tachově

2.

Začlenění poskytování dětské paliativní péče do provozu mobilního
hospice

3.

Rozšíření oblasti poskytování odborného sociálního poradenství
na dětskou a perinatální paliativní péči, poskytnutí prostoru a odborné
pomoci v případě ztráty (interrupce, potrat, narození mrtvého dítěte,
úmrtí dítěte po pár dnech od narození)

4.

Pokračování v zavedených fundraisingových metodách a zkoušení
nových

5.

Atestace lékařů v paliativní medicíně

6.

Příprava a zahájení provozu paliativní ambulance (kód 720)

7.

Rozšíření územního poskytování odborného sociálního poradenství
na Tachovsko

8.

Navazování smluvních vztahů v odbornosti 926, a pokud bude
paliativní ambulance, tak i v odbornosti 720

9.

Rozšiřování a inovace kompenzačních a zdravotních pomůcek

10. Vzdělávání pracovníků chebského a tachovského hospice
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Cheb
Adresa: Písečná 677/3, Cheb 350 02
Číslo účtu: 2000 653 844/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ0320100000002000653844
SWIFT (BIC) Code: FIOBCZPPXXX
Telefon: 736 432 911 nebo 739 341 097
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky: www.hospiccheb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospicsvjiri/
Instagram: https://www.instagram.com/hospiccheb/
Twitter: www.twitter.com/HospicJ

Tachov
Adresa: náměstí Republiky 70, Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ6420100000002400723426
SWIFT (BIC) Code: FIOBCZPPXXX
Telefon: 605 226 298 nebo 722 982 914
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky: www.hospictachov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospictachov/
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Bc. Petr Gubiš
Hospic Sv. Jiří, o. p. s.
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Studio Black Queen
http://www.blackqueen.cz

