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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 2019,
ve kterém jsme najeli spousty kilometrů do měst a obcí
na Chebsku, Sokolovsku a Tachovsku, abychom pomohli
133 nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám.
Přestože naše „hospicová loď“ je malou loďkou brázdící
západní Čechy, brázda za naší lodí není zanedbatelná
a jsme schopni doplout do míst, kde nás potřebujete,
a vnímáme, že hospicové lodě mají v Chebu i v Tachově
své přístavy oprávněně, a že stojíte o to, abychom své
lodě kotvili právě v západních Čechách. A tak jsem velmi
ráda, že po roce další náročné, ale krásné plavby máme
opět příležitost Vás informovat o událostech, činnosti
a aktivitách, které jsme při své plavbě v roce 2019
pod hlavičkou naší organizace uskutečnili, a které mohly
probíhat díky Vašemu přispění a podpoře.
V roce 2019 jsme se pustili do stabilizace týmu na Tachovsku, který získal svou vrchní
sestru na celý úvazek, což se krásně podepsalo na fungování týmu i na poskytování
služeb v domácnostech našich klientů. V Chebu jsme se pustili do projektu Ministerstva
zdravotnictví na podporu mobilních hospiců a museli jsme tak hledat personální kapacity,
abychom splnili podmínky projektu a mohli na začátku roku 2020 podepsat smluvní vztah
s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP). V době, kdy píši výroční zprávu, se učíme
vykazování výkonů provedených týmem hospice na VZP a čeká nás ještě cesta k navázání
smluvních vztahů s dalšími pojišťovnami. Ale již nyní se ukazuje, že i při spoluúčasti
pojišťoven na financování bude hospic stále z větší části závislý na podpoře dárců.
V Chebu jsme 1. 10. 2019 spustili provoz Půjčovny pomůcek pro veřejnost na adrese
Karlova 17, kde si pomůcky (invalidní vozík, toaletní křeslo, antidekubitní pomůcky, atd.)
může půjčit každý, kdo pomůcky potřebuje a čeká např. na svou pomůcku přes poukaz nebo
potřebuje pomůcku po úrazu nebo operaci. Dříve jsme pomůcky půjčovali pouze klientům
hospice, ale půjčovna nám krásně roste a tak jsme rádi, že pomůcky využívají i další lidé.
Další informace o fungování hospice v roce 2019 najdete v této výroční zprávě a jsem
ráda, že na závěr mohu poděkovat všem pracovníkům Hospice Sv. Jiří, o.p.s. za jejich
vstřícnost, zodpovědnost, zapálení, empatii a pokoru vůči klientům a za jejich vynaložené
úsilí, které tvoří srdce a ducha hospice. Dále bych ráda poděkovala všem, jejichž jména
naleznete ve výroční zprávě, ale také těm, kteří si nepřejí své jméno zveřejnit a podporují
nás materiálně, finančně, modlitbou nebo dobrovolnickou prací.
Slibuji, že nadále budeme plout s hospicovými loděmi plnou parou a zdolávat bouře,
které nás čekají a nebezpečné vlny, které směřují ke zpevnění naší lodi.
S úctou Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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Úvodní slovo vedoucí provozovny v Tachově

Tento rok byl již čtvrtým rokem fungování Hospice
Sv. Jiří na Tachovsku. Pro mne byl již pátý na hospicové
cestě, protože celý rok 2015 jsem se věnovala společně
s Luckou Davidovou přípravám na založení této nové
služby. Po 3 „batolecích“ letech intenzívního zrodu
a počátečního fungování s obrovským nasazením,
nadšením a elánem jsme se v tomto roce vydali
na cestu stabilizace našeho týmu a služby. Nutně jsme
všichni potřebovali zvolnit, nabrat síly, abychom krůček
za krůčkem mohli jít dál a pomáhat.
Dá se říci, že největší těžkostí pro nás je nejistota
do budoucnosti z hlediska financí. Stále jsme závislí
pouze na darech a grantech. Můžeme fungovat jen
z příjmů, které si sami seženeme a které nejsou nikdy
jisté. Když tvořím a plánuji rozpočet, je to vždy napjaté.
Vím, že bychom potřebovali i v roce 2020 posílit tým,
ale tak potřebnou další sestřičku na úvazek asi nebudeme moci přijmout. A tak jsem byla
vděčná v roce 2019 za první zdravotní sestřičku na celý úvazek, která se jako vrchní
sestra věnuje i koordinaci týmu a zdravotního provozu. Máme ještě několik dalších
sestřiček, které nám vypomáhají ve službách a přitom mají své vlastní zaměstnání
jinde. Díky nim můžeme zajistit nepřetržitou pohotovost pro naše klienty. Potřebovali
jsme nutně i další lékařku k našim dvěma úžasným dámám a i to se nám na podzim
povedlo. Všechny lékařky v hospici pracují za minimální finanční ohodnocení a opět
i díky nim fungujeme dál. Jsem vděčná za každého z nás, který přispěl svou pomocí.
Mám radost z vzácné sounáležitosti celého našeho velkého týmu. Z toho, že se
to vždy nějak zázrakem poskládá.
Jsme mobilní hospic malého „okresního“ typu a jsme velmi vděčni, že i u nás
na Tachovsku můžeme dát lidem možnost zvolit si „být doma až do posledního okamžiku.“
Navázání smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami, které by nám pokrylo alespoň
zdravotní část naší zdravotně – sociální služby, je pro nás ale zatím právě z důvodu naší
velikosti nemožné. Pokud se v nejbližších letech nenajde nějaká přijatelná cesta i pro
hospice menšího typu, bude udržitelnost této služby pouze z darů velmi obtížná. Vážím
si proto velice každého dárce, který toto chápe a rozhodl se nás v této situaci podpořit.
Mám radost za každou rodinu, kde můžeme pomáhat, i když nevíme,
co s námi bude dál. Věřím, že každý životní příběh, ke kterému jsme byli přizváni,
je jedinečný a naše pomoc má smysl. A já osobně také díky víře vše, co mi připadá
nemožné a nereálné a nejisté, odevzdávám Bohu, tomu povolanému, který jediný
budoucnosti vládne. To mi pomáhá jít v pokoji dál.
Iva Csanálosi
vedoucí provozovny v Tachově
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Vysvětlení 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: https://www.umirani.cz/rady-a-informace/paliativni-pece
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,
další lékaři, zdravotní sestry,
sociální pracovnice, psychologové,
duchovní, poradkyně pro pozůstalé
a dobrovolníci.
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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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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 do 5. 9. 2019: Mgr. Petr Hruška, Ph.D.,
Ing. Eva Kolafová, Bc. Soňa Škvareninová, DiS., MUDr. Karel
Tyrpekl, Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D., Mgr. Libor Dušek, Bc. Klára
Trefná, Mgr. Lenka Válková, DiS., Petr Vaďura
Členové správní rady od 6. 9. 2019: 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 do 5. 9. 2019: PhDr. Miloš Říha, MUDr. Ján
Cabadaj, Bc. Zdena Hulínská
Členové dozorčí rady od 6. 9. 2019: Mgr. Lenka Válková, DiS.,
Th.Lic. Ing. René Milfait, Ph.D., Jiří Hanek
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, o které je
pravidelně informována.
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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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Nabídka služeb

Co 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

Komu?
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.

Provozovna Cheb:
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Provozovna Tachov:

•

Telefon: 739 341 089
nebo 736 432 911

•

Telefon: 739 686 251
nebo 605 937 869

•

E-mail: poradna@hospiccheb.cz

•

E-mail: poradna@hospictachov.cz

Činnost Hospice Sv. Jiří

Hospic Sv. Jiří, o. p. s. poskytuje specializovanou mobilní
hospicovou péči nevyléčitelně nemocných a jejich rodinným
příslušníkům. Dále je poskytováno, na Chebsku a Sokolovsku,
odborné sociální poradenství podle Zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a od 1. 10. 2019
provozuje Hospic Sv. Jiří v Chebu půjčovnu pomůcek na základě
živnostenského oprávnění.
Hospic Sv. Jiří nabízí od 17. února 2014 na Chebsku a od 6. 1.
2016 na Tachovsku služby nemocným, kteří si přejí zemřít doma,
důstojně, bez nesnesitelné bolesti a hlavně v okruhu svých
blízkých.
Konkrétně hospic nabízí lékařskou a sesterskou péči v rodině
a pohotovost 24 hodin denně sedm dní v týdnu, podporu sociálního
pracovníka, psychologa, duchovního, dobrovolníků a zapůjčení
zdravotních a kompenzačních pomůcek. Kromě péče a podpory
v době umírání se na nás mohou obracet pozůstalí ještě rok po úmrtí
svého blízkého.
V roce 2019 jsme se na Chebsku starali o 89 nevyléčitelně
nemocných a o 44 nevyléčitelně nemocných na Tachovsku. Celkem
jsme v roce 2019 za oba hospice měli v péči 133 klientů. V průměru
jsme se o nemocného na Chebsku starali 14 a na Tachovsku 29 dnů.
Statistika: Věk klientů
Cheb
• průměrný věk: 74 let
• nejmladší klient: 26 let
• nejstarší klient: 91 let

Tachov
• průměrný věk: 74 let
• nejmladší klient: 51 let
• nejstarší klient: 86 let
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Statistika: Pohlaví klientů

Provozovna Cheb

MUŽI (52)

37
52

ŽENY (37)

Provozovna Tachov

13

MUŽI (31)
ŽENY (13)

31

Statistika: Diagnóza klientů

Provozovna Cheb
13

6

76

12

Provozovna Tachov

38

onkologická diagnóza (76)

onkologická diagnóza (38)

jiná diagnóza (13)

jiná diagnóza (6)

Kde jsme poskytovali služby

Města a obce – Cheb 89 klientů za rok 2019

7

Cheb (57)

14
11

Aš (11)
Mariánské Lázně (14)
57

Sokolov (7)

Cheb: Cheb město (40), Františkovy Lázně (8), Skalná (4), Libá (1), Tršnice (1),
Úbočí (1), Milhostov (1), Vojtanov (1)
Aš: Aš město (9), Hazlov (1), Hranice u Aše (1)
Mariánské Lázně: Mariánské Lázně město (9), Lázně Kynžvart (1), Teplá (1),
Drmoul (1), Zádub Závišín (2)
Sokolov: Sokolov město (2), Kynšperk nad Ohří (4), Kaceřov (1)

Města a obce – Tachov 44 klientů za rok 2019

1111
11
1
1
2
3
3
3
3 4

18

Tachov (18)
Bor (4)
Planá (3)
Bělá nad Radbuzou (3)
Staré Sedliště (3)
Stříbro (3)
Kladruby (2)
Brod (1)
Cebiv (1)
Halže (1)
Hošťka (1)
Rozvadov (1)
Stráž (1)
Tisová (1)
Třemešné (1)

Tachov: Tachov město (17), Oldřichov (1)
Bor: Bor město (1), Lhota (1), Damnov (1), Holostřevy (1)
Planá: Planá město (3)
Bělá nad Radbuzou: Bělá nad Radbuzou město (2), Újezd Svatého Kříže (1)
Staré Sedliště: (3), Stříbro (3), Kladruby (2), Brod (1), Cebiv (1), Halže:
Horní Výšina (1), Hošťka (1), Rozvadov (1), Stráž (1), Tisová (1), Třemešné (1)
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Personální zajištění služby v roce 2019

Ředitelka: Alena Votavová, DiS. (1,0 úvazku)
Vedoucí provozovny Tachov: Iva Csanálosi (DPP)
Fundraiseři: Veronika Navrátilová, DiS. (0,7 úvazku do 31. 7. 2019),
Bc. Radka Besedová (rodičovská dovolená), Lucie Davidová, DiS.
(1,0 úvazku a DPP), Marek Pelikán (DPP)
Odborný garant: MUDr. Ján Cabadaj (DPP)
Vedoucí lékaři: MUDr. Ján Cabadaj (DPP), MUDr. Ján Cabadaj
(0,5 úvazku od 1. 8. 2019), MUDr. Jana Křístková (DPP)
Lékaři: MUDr. Alena Dostalová (DPP), MUDr. Tomáš Svoboda (DPP),
MUDr. Lenka Urbánková (DPP), MUDr. Karel Tyrpekl (DPP do 18. 11. 2019,
od 19. 11. 2019 0,7 úvazku), MUDr. Zlata Šlehoferová (DPP od 1. 10. 2019)
Lékaři s dobrovolnickou smlouvou: MUDr. Karel Tyrpekl, MUDr. Hana
Mahdalová
Vrchní sestra: Renata Pelikánová (1,0 úvazku a DPP), Markéta Kovandová
(1,0 úvazku a DPP)
Zdravotní sestry: Ivana Rybová (DPP), Dana Lepová (DPP), Věra Luhanová
(DPP), Bc. Petr Gubiš (0,8 úvazku a DPP), Bc. Marcela Čejková (DPP), Bc. Eva
Dvořáková (DPP), Jana Landštofová (0,5 úvazku a DPP), Bc. Pavlína Potocká
(DPP), Kateřina Rysková (DPP), Libuše Tomšů (DPP), Anna Vendlbergerová,
DiS. (DPP a 0,5 úvazku od 1.8.2019), Lucie Davidová (DPP), Mgr. Jana Lukešová
(DPP), Bc. Michaela Ducháčová (DPP), Monika Kotenová (DPP), Blanka Jirásková
(DPP a 1,0 úvazku od 10. 12. 2019), Dita Tichá (DPP od 1. 12. 2019), Mgr. Alena
Tvrzická (DPP od 1. 11. 2019), Milada Hořejšová (DPP do 30. 9. 2019)
Sociální pracovnice: Bc. Soňa Škvareninová (1,0 úvazku), Bc. Marie
Zemančíková Mentlíková, DiS. (DPP), Marie Fouňová, 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: Karel Kohout (DPP), Bc. Lenka Lašková (DPP)
Fyzioterapeutka: Mgr. Andrea Tyrpeklová (DPP)
Údržba a rozvoz pomůcek: Roman David (DPP), Tomáš Černík (fakturace
práce)
Další spolupracovníci: účetní Zdeňka Skubeničová, supervizorky
ze společnosti Gaudia - Mgr. Barbora Hrušková a Mgr. Gabriela Špačková
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Vysvětlivky: DPP – dohoda o provedení práce

Zhodnocení cílů

Ve výroční zprávě za rok 2018 jsme zveřejnili cíle na rok 2019,
které vyhodnocujeme:
1.

Nadále hledat nové prostory pro sklad pomůcek

2.

Sehnat zdravotnický personál tak, abychom byli schopni
vstoupit do programu Ministerstva zdravotnictví a následně
uzavřít smlouvu s VZP

Prostory pro sklad kompenzačních a zdravotních pomůcek se nám podařilo
získat v rámci pronájmu od Města Cheb na adrese Karlova 17 v Chebu a díky
množství pomůcek, které máme, jsme se rozhodli půjčovat pomůcky nejen
klientům hospice v rámci poskytování služeb, ale také veřejnosti. Otevřeli
jsme 1. 10. 2019 prostory půjčovny pro veřejnost a jsme rádi, že půjčovna
slouží lidem, kteří potřebují pomůcku na krátký čas – po úraze, než si vyřídí
vlastní pomůcku, na vyzkoušení, atd. Sociální pracovnice v rámci půjčení
pomůcek poskytuje také odborné sociální poradenství, např. o způsobu
vyřízení příspěvku na péči, o tom, jak získat pomůcku vlastní na poukaz
a také rady ohledně pečování o blízkou osobu.

Nevíme, jakým zázrakem či shodou okolností se tak stalo, ale poskládal se
úžasný zdravotnický tým a na základě úspěšného dotačního řízení schválilo
Ministerstvo zdravotnictví devět žádostí o dotaci na podporu mobilní
specializované paliativní péče. V období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2019 je
námi poskytovaná mobilní specializovaná paliativní péče spolufinancována
z dotačního projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí
specializované paliativní péče“, reg. č. CZ-03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214.
Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Více informací zde o projektu zde: https://www.paliativa.cz/
podpora-domaci-paliativni-pece/.

3.

Přihlášení lékařů k předatestačnímu vzdělávání na paliativu

4.

Navázání spolupráce s psychiatry

MUDr. Karel Tyrpekl se po nástupu do Hospice Sv. Jiří na 0,7 úvazku
v listopadu 2019 přihlásil k předatestačnímu vzdělávání na paliativu.
S MUDr. Věrou Vobořilovou, psychiatričkou v Nemocnici v Mariánských Lázních,
se podařilo navázat spolupráci pro klienty hospice, ale i pro klienty poradny.
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5.

Registrace ambulance paliativní medicíny a získání prostor
pro sdílenou ordinaci

Registraci ambulance a i hledání prostor jsme odložili vzhledem k dalším
změnám, které se v organizaci děly, nechali jsme zřízení ambulance
paliativní medicíny jako cíl realizace v dalších letech.

6.

Zahájení poskytování dětské paliativní péče

7.

Pokračování v zavedených fundraisingových metodách
a zkoušet nové

Prostory pro tým, který se stará o dětské pacienty, jsme získali v rámci
pronájmu od Města Cheb v lednu 2020 a doufáme, že se povede v letošním
roce poskytování služeb spustit společně s perinatální paliativní péčí.

Na konci července 2019 odešla z chebského hospice fundraiserka, a tak získávání
finančních prostředků bylo složitější, avšak i tak se povedlo získat dostatek
financí pro navýšení personálních kapacit, které jsme museli splnit pro vstup
do projektu Ministerstva zdravotnictví a pro uzavření smlouvy s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Naopak v tachovském hospici systematicky na celý
úvazek pracovala v roce 2019 fundraiserka Lucie Davidová a financování
služeb poskytovaných na Tachovsku se zvládlo ze získaných zdrojů pokrýt.

8.

Registrace odborného sociálního poradenství v provozovně
Tachov
V tachovském hospici pracuje sociální pracovnice na dohodu o provedení
práce a věnuje se podpoře a administrativě v rámci poskytování služeb
nevyléčitelně nemocným lidem, aby mohlo dojít k rozšíření poskytování
poradenství také pro osoby bez vazby k poskytování hospicových zdravotních
služeb a k registraci odborného sociálního poradenství, museli bychom mít
v Tachově sociální pracovnici alespoň na poloviční úvazek. Vidina rozšíření
úvazku sociální pracovnice v Tachově se nám rýsuje na polovinu roku 2020.

9.
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Rozšíření spolupráce mezi chebským a tachovským
hospicem ohledně organizačního zajištění

Chebský i tachovský tým se navzájem propojuje, vznikají vazby mezi
klíčovými osobami obou týmů, které si vzájemně radí, podporují se a inspirují.
Zaměstnanci hospice pracující na pozicích sociální pracovnice, vrchní sestra,
vedoucí tachovského hospice, ředitelka a tachovská fundraiserka se v minulém
roce setkávali a vzájemné setkávání a ještě větší spolupráce se předpokládá v
roce 2020, kdy budeme společně také tvořit strategický plán organizace.

Co dalšího se událo v roce 2019

V květnu jsme se již podruhé v historii Hospice pustili do Hospicových postřižin,
které spočívaly ve výzvě, že se 5 žen a 1 muž nechají ostříhat na ježka, když se
vybere 100 000 Kč na činnost hospice. Tato částka se podařila překonat celkem
na 115 033 Kč a o své vlasy přišly Jana Třísková, Zuzana Širochmanová, Andrea
Kafková, Ira Škola, Alena Votavová a také Petr Hruška byl ostříhán a oholen. Cílem
akce bylo vyjádřit sounáležitost s lidmi, kteří o své vlasy přišli kvůli onkologické,
nebo jiné léčbě, dále vyjádřit obdiv lidem, kteří pečující o svého blízkého v domácím
prostředí, vyjádřit poklonu pracovníkům a dobrovolníkům Hospice Sv. Jiří, šířit
osvětu o mobilní specializované paliativní péči, získat finanční prostředky na provoz
hospice a ostříhané vlasy darovat Nadačnímu fondu Dlouhovláska.
Do ankety Senior Karlovarského kraje roku 2019 jsme nominovali
dobrovolnici hospice paní Alenu Pitelkovou. Paní Alena Pitelková v hospici
pomáhá s nejrůznějšími činnostmi, od stěhování až po administrativu, přičemž
nepostradatelným pomocníkem je hlavně při organizaci jakékoliv benefiční akce
na podporu hospice. Nikdy neodřekne, pokud je požádána o pomoc. Paní Alena
Pitelková převzala mimořádné ocenění.
V říjnu se chebský a tachovský hospic připojily ke kampani Týdne na podporu
mobilních hospiců, který si kladl za cíl představit veřejnosti mobilní hospicové
služby. V rámci týdne se konal den otevřených dveří, přednášky, konference,
prezentace hospicových služeb v rámci Dne sociálních služeb města Chebu a též
prodej bačkor s názvem DOMA.

DOMA.
Je základ.
DOMA.
Je bezpečí.
DOMA.
Je rodina.
DOMA.
Je láska.
DOMA.
Až do konce.
DOMA.
Jsou papuče.
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Benefiční a osvětové akce na podporu Hospice Sv. jiří

Benefiční a osvětové akce na podporu Hospice Sv. Jiří

Již tradičně bylo na podporu chebského i tachovského hospice pořádáno spoustu
akcí, především sportovního a kulturního charakteru. Dále jsme se účastnili
přednášek, konferencí, organizovali setkání s pozůstalými a sami zorganizovali
pár akcí na podporu naší činnosti. Děkujeme všem pořadatelům, kteří věnovali
svůj čas, nadšení a vynaložili spoustu práce, aby akci pro hospic uspořádali.
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1. - 14.1.2019

Tříkrálová sbírka na Chebsku a na Tachovsku

5.1.2019

Tříkrálový koncert v Sokolově

10.1.2019

HC koncert

2.2.2019

Ples pro život

7.2.2019

Koncert Vladimír Merta a Ondřej Fencl

9.2.2019

Prodej Valentýnských srdcí v chebském TESCO

2.3.2019

Masopust v Jindřichovicích

1. - 21.4.2019

Velikonoční dílny

2. - 3.4.2019

Jarní burza v Pastelce

27.4.2019

SWAP v Citicích

28.4.2019

Koncert Městského dechového orchestru

3.5.2019

Koncert ZUŠ pro Hospic

4.5.2019

Hospicové postřižiny II

5.5.2019

Koncet ve FL - sbor Byzantion

11.5.2019

Férová snídaně

12.5.2019

TC KROS – krosový běžecký závod v Tachově

18.5.2019

Sbírka potravin – zapojení hospicových dobrovolníků
do celorepublikové sbírky

18.5.2019

Přednáška Jakuba Vágnera „Okolo světa“

25.5.2019

Koncert Jaroslava Hutky

1.6.2019

Koncert chrámového sboru v chrámu sv. Olgy
ve Františkových Lázních

1.6.2019

Dětský den v Kraslicích - prezentace hospice

18.6.2019

Beseda s pracovníky hospice a promítání filmu VTIP

21.6.2019

Opékání vuřtů v Tangu – setkání s pozůstalými

22.6.2019

Poutní maraton

5.7.2019

Koncert chrámového sboru v chrámu sv. Olgy
ve Františkových Lázních

9.8.2019

VETAS (Veteránský Tachovský Sedmiboj)

17.8.2019

Dřevěný člověk - triatlon

24.8.2019

Přednáška Matěje Balgy „Na kole a kajakem kolem světa“

1.9.2019

Valdštejnova desítka

14.9.2019

Festival - Vědomě žít

20. - 22.9.2019

Salming Tour de Hospic

27.9.2019

Seminář v LDN Amica

28.9.2019

PALIACUP - golfový turnaj

1.10.2019

Slavnostní otevření půjčovny pomůcek

7. - 13.10.2019

Kampaň DOMA

7.10.2019

Papučový den

7.10.2019

Den sociálních služeb města Cheb

8.10.2019

Den otevřených dveří v hospici v Chebu

9.10.2019

Den otevřených dveří v hospici v Tachově

10.10.2019

Konference „Zdravotní a návazná péče o pacienty v Chebu a okolí“

10.10.2019

Přednáška Jiřího Kolbaby „Fotograf na cestách – splněný sen“

31.10.2019

Vyhlášení ankety senior roku

31.10.2019

Vernisáž obrazů a dražba

4.11.2019

Ekumenická bohoslužba – setkání s pozůstalými

9. - 10.11.2019

Františkolázeňská 24 hodinovka

11. - 15.11.2019

Týden pro hospice v Nostressu v Karlových Varech

15.11.2019

Koncert Pražského mužského komorního sboru

24. 11. 2019

FREE FLER MARKET - bazárek oblečení

30.11.2019

Rozsvěcení vánočního stromu na Přimdě s výtěžkem pro hospic
uspořádaly „Ženy pro vás„ a „Tvořilky“ z Přimdy.

14.12.2019

Adventní jarmark na zámku v Tachově

15.12.2019

Duo DM Band pořádá pro hospic Vánoční benefiční koncert
„Jdi za štěstím“

22.12.2019

Stánek na adventních trzích v Chebu

27.12.2019

Slam poetry

31.12.2019

Silvestrovský běh
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Vyjádření odborného garanta k činnosti Hospice v roce 2019

V uplynulém roce 2019 zdravotní tým
Hospice Sv. Jiří usiloval o rozvinutí výsledků
paliativní péče v předchozích létech.
Od podzimu se pak připravoval na navázání
smluvního vztahu s VZP naplněním
personálních a technických požadavků
pojišťovny.
Zatímco v roce 2014, v prvním roce provozu
hospice, jsme uzavřeli s klienty pouze 39 smluv,
v pátém roce provozu hospice (2019) jsme
v obou provozovnách (Cheb a Tachov) uzavřeli
až 133 smluv. Ohlasy od pozůstalých v průběhu
uplynulého roku signalizují, že poskytovaná péče se udržuje na velmi
dobré úrovni. Je v kapacitních možnostech hospice tuto péči v roce 2020
ještě navýšit. V uplynulém roce pod vedením garanta paliativní péče
(MUDr Ján Cabadaj) pracoval tým lékařů ve složení MUDr. Karel Tyrpekl,
MUDr. Lenka Urbánková a MUDr. Tomáš Svoboda. Zvýšil se počet úvazku
zdravotních sester. Potěšitelné je, že z jejich řad neodešla v minulém roce
ani jedna sestra z původního týmu. Navíc se zdravotní sestry průběžně
vzdělávají v oboru s tím, že v tomto roce (2020) se vytvoří další zdravotní
tým v Chebu poskytující dětskou paliativní péči. Koncem uplynulého roku
se personální práce orientovala na navýšení počtu lékařů a zdravotních
sester tak, aby úvazky v současném roce odpovídaly požadavkům
pojišťoven a dovolily uzavřít hospici smluvní vztah.
Zdravotní tým oceňuje vstřícnou spolupráci s ostatními pracovníky
hospice a děkuje za povzbuzující ohlasy pozůstalých.
V Chebu, 24. 6. 2020
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MUDr. Ján Cabadaj
odborný garant

Poděkování za hospicové služby - poděkování pozůstalých

Poděkování z dotazníků spokojenosti z provozovny v Chebu
a v Tachově
“Vaše pomoc mi pomohla překonat nejtěžší chvíle v mém životě. Jste
úplně úžasné a určitě Vás budu každému, kdo Vás bude potřebovat,
doporučovat. Moc a moc děkuji.“
“Chtěl bych moc poděkovat celému Hospicu Sv. Jiří za pomoc a péči
mého tatínka. Ochota, vstřícnost, rychlost, perfektní lidé tohle jsem nikdy
neviděl. Paní Věra Luhanová ze dne na den nám moc pomohla. Moc Vám
za to děkuji. Úplně do poslední chvíle nám se vším pomohli a tatínek mohl
zůstat doma, tak jak si přál se všemi.“
“Věděla jsem o hospicové péči, zakusila jsem ji sice na jediný den,
ale nikdy nezapomenu, jak mi pomohli lidé, které jsem osobně neznala,
ale v té nejtěžší chvíli byli pro mě ti nejbližší. Děkuji, že jste a tuhle práci
děláte. Je nenahraditelná. Děkuji, děkuji, děkuji, že jste a že si Vás Bůh
může používat. Bůh Vám všem žehnej, přeji hodně síly do každého dne.“
“Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pracovníkům Hospice sv.
Jiří v Tachově. Bez jejich pomoci si nedovedu představit, že bych zvládla
péči o mého manžela. Všechny sestřičky i paní doktorka byly úžasné
a připravené v kteroukoliv denní i noční dobu přispěchat se svojí pomocí
a hlavně dodat sílu v nejtěžších chvílích. MOC děkuji“
“Chtěl bych za celou rodinu poděkovat lidem z Hospice Sv. Jiří v Chebu,
kteří nám moc pomohli, aby maminka mohla dožít po těžké nemoci v klidu
doma. Bez vaší pomoci a podpory, bychom to sami nezvládli. Děkujeme“
“Dobrý den,
Velmi děkuji za dosavadní pomoc pro manžela – pomůcky, poradenství
a také pomoc při vyřízení žádosti o příspěvek na péči. Oceňuji pohotovost
a profesionální přístup, také dobré rady od sester na telefonu. Moc děkujeme
za poskytnuté nutridrinky, máme nyní zásobu na celý měsíc, manželovi se
již ulevilo, je doma spokojený zejména díky vaší pomoci.“
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“Vážená paní Votavová,
dovolte mi, abych Vám a Vašim kolegyním, kolegům, pečovatelkám,
pečovatelům, sociálním pracovnicím a pracovníkům touto cestou moc
poděkovala za Vaši vstřícnou, citlivou, lidskou a profesionální pomoc,
kterou jste nám poskytli v naší situaci. Ani nedokáži slovy vyjádřit, jak
moc si této pomoci vážíme a jak moc nám pomohla zvládnout to všechno,
na co obyčejný člověk není snad nikdy připraven.
Nikdo, kdo se v takové situaci neocitnul, nedokáže vůbec pochopit
a vážit si, jak moc je právě ta Vaše práce a pomoc důležitá. Věnovali jste
naší mamince i svůj čas po lidské stránce, kdy jste si s ní dokázali i hezky
popovídat a nepřistupovali jste k ní jen jako ke „kusu“.
Věřte, že jsme měli za tu dobu jejího pobytu v nemocnicích možnost
srovnání s profesionální státní péčí, kdy člověk věří v absolutní dokonalost
a nakonec zjistí, že to tak ve skutečnosti vůbec není, a když se pak setká
s tvrdou realitou, kdy je zcela bezmocný, pak si nesmírně váží té Vaší
práce, kterou vykonáváte a poskytujete a právě ten Váš přístup byl ten
správný, lidský, dokonalý a neocenitelný.
Jsme rádi, že jste nám pomohli a maminka tak mohla dožít své poslední
chvilky doma v klidu a spokojenosti. Zemřela ráno v úterý 5.3.2019.
Děkujeme Vám za tichou vzpomínku na ni. Určitě na Vás shlíží také
s vděčností.“
“Chtěli bychom tímto poděkovat skvělému týmu lidí Hospice Sv. Jiří,
díky kterému mohl náš tatínek a dědeček prožít poslední dny svého života
doma, obklopen svými blízkými. Jmenovitě si dovolíme poděkovat MUDr.
Urbánkové, vrchní sestře Renatě Pelikánové, Bc. Petru Gubišovi, sestře
Věře Luhanové a Anně Vendlbergerové za odbornou pomoc při péči
o nemocného, která byla provázena nesmírnou trpělivostí, laskavostí
a empatií všech. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat za duchovní
podporu otci Metodějovi. Díky Hospici Sv. Jiří mohl náš tatínek a dědeček
prožít důstojně závěr svého bohatého života.“
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Hospodaření v roce 2019
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Rozvaha k 31. 12. 2019
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Komentář k hospodaření

Vážení podporovatelé hospice,
díky Vám, dárcům, nadacím a nadačním fondům a podpoře Ministerstva
zdravotnictví se mohl Hospic Sv. Jiří posunout ke stabilizaci personální kapacit,
a tím zkvalitnit služby hospice. V srpnu 2019 jsme se zapojili do projektu
Ministerstva zdravotnictví, díky kterému jsme získali finanční prostředky na
mzdové náklady zdravotnických pracovníků, ale také podporu v rámci vzdělávání
týmu a mentoringu od zkušené organizace TŘI, o.p.s., která poskytuje,
jak lůžkové, tak mobilní služby. Dále nás významně podpořil Nadační fond AVAST
a další nadace a nadační fondy, jejichž finance využíváme na realizaci projektů
v roce 2020. Všechny dary našich dárců poskládaly mozaiku podpory, která nám
dovolila přijmout potřebný personál, zvláště zdravotní sestry a lékaře, abychom
mohli vyjednávat o smluvním vztahu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Jsme vděčni, že můžeme být od ledna 2020 součástí systému zdravotního
pojištění. Příjem od VZP nám pokryje měsíčně v průměru 10% našich nákladů,
což je posun od nulových plateb, ale zároveň to znamená, že se bez Vás a Vaší
podpory ani v dalších letech neobejdeme.
Období koronaviru nám připravilo další zkoušku ohledně získávání
finančních prostředků, protože hlavně v oblasti firemního dárcovství nám ubylo
dárců, dotační titul Karlovarského kraje přesunul termín vyplacení dotace
a změnila se metodika čerpání finančních prostředků v projektu Ministerstva
zdravotnictví. Tyto události nám komplikují poskytování služeb mobilní
hospicové péče, ale neleníme a snažíme se získat nové dárce, usilujeme
o uzavření smluvních vztahů s dalšími pojišťovnami. Doufáme, že se povede
rozšířit naše služby o poskytování perinatální a dětské paliativní péče a pokrýt
tak všechny cílové skupiny lidí, kteří paliativní péči (péči o nevyléčitelně
nemocné) mohou potřebovat.
V roce 2019 se náklady na provoz mobilních hospicových služeb v provozovně
v Tachově zvládly pokrýt hlavně díky ochotným dárcům a podpoře kraje, měst
a obcí. Uzavření případných smluv se zdravotními pojišťovnami je pro Tachov
stále hudba vzdálené budoucnosti z důvodu nedostatku finančních možností
a personálních kapacit. Zároveň současná kapacita služeb stačí na pokrytí
potřebnosti a není důvod k rozšiřování. Díky navýšení dotace z Plzeňského kraje
a úspěšné dárcovské kampani na konci roku 2019, můžeme v roce 2020 uvažovat
o přijetí zdravotní sestry na 0,5 úvazku, která by byla zástupkyní vrchní sestry.
Věříme, že budete stát při nás i v dalších letech fungování a že se nám
společně podaří rozšiřovat a zkvalitňovat služby hospice.
S úctou Alena Votavová, DiS.
ředitelka Hospice Sv. Jiří, o.p.s.
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Zpráva auditora
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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 2019 do 31. prosince
2019 (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 takové 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 2019 došlo v personálním obsazení dozorčí rady ke změnám,
a to s ohledem na konec funkčního období původní dozorčí rady (ve složení PhDr.
Miloš Říha, MUDr. Ján Cabadaj a Bc. Zdena Hulínská). Ke dni 6. září 2019 byli
zakladateli Hospice Sv. Jiří, o.p.s. jmenováni novými členy dozorčí rady: Jiří HANEK,
dat. nar. 4. 8. 1981, Dr. Ing. René MILFAIT, Th.D., dat. nar. 9. 3. 1966 a Mgr. Lenka
VÁLKOVÁ DiS., dat. nar. 7. 7. 1967. Na zasedání dozorčí rady dne 3. 10. 2019 byla
novou předsedkyní dozorčí rady zvolena Mgr. Lenka Válková DiS.
V průběhu období roku 2019 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 dne 3. 10.
2019, na kterém byl mj. schválen předložený návrh rozpočtu pro obě provozovny
na rok 2020 ve variantách s navýšením mezd. Na mimořádném zasedání správní
rady dne 29. 11. 2019, kterého se účastnili i členové dozorčí rady, byl schválen
upravený rozpočtový plán na rok 2020 pro velmi nadějnou variantu realizace úhrad
ze strany VZP. Na zasedání jsme byli i seznámeni s návrhem ředitelky Hospice
o zajištění služeb dětské a 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 12. 6. 2019

28

Mgr. Lenka Válková, DiS.
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
- dotace na nákup kompenzačních pomůcek
- 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, Hranice, Cheb, Jindřichovice, Krásná,
Lázně Kynžvart, Libá, Nový Kostel, Nebanice, Plesná, Podhradí, Pomezí nad
Ohří, Třebeň, Velká Hleďsebe
Tachov: Tachov, Bělá nad Radbuzou, Bezdružice, Bor, Broumov, Brod nad Tichou,
Černošín, Česká Kubice, Ctiboř, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd,
Kočov, Konstantinovy Lázně, Lestkov, Lom, Obora, Olbramov, Planá, Přimda,
Rozvadov, Staré Sedliště, Staré sedlo, Stříbro, Stráž, Studánka,
Tisová, Třemešné, Zadní Chodov
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Členové Klubu přátel hospice

Cheb: Besedová Radka, Brožová Skubeničová Kristýna, Cicková Vlasta, Čamková
Ivana, Dančo Vladimír, Doffková Aranka, Dušek Libor, Dušek Miroslav, Dušková
Jarmila (Cheb), Dušková Jarmila (Praha), Dymáček Jiří, Frydrych Jan, Gangurová
Jana, Hrdá Milada, Hruška Petr, Hynková Jarmila, Chládková Jana, Jestřábová Jana,
Karasovi Hela a Jakub, Klímová Jana, Kolářová Pavla, Křivancová Ludmila, Kučera
Jan, Kulišanová Markéta, Lukeš Jan, Machek Viktor, Marková Jarmila, Marková Lucie,
Masaryk Viliam, Meissel Jiří, Milisdorferová Petra, Otípková Alena, Ouřada Jaroslav,
Paláčková Míša, Pavlák Miroslav, Pešek Stanislav, Pešek David, Pešková Helena,
Práznovská Iveta, Procházková Gizela, Purchart Miloš, Ryzák Petr, Strachová
Věra, Škorpil Miloš, Škvareninová Soňa, Šrámek Jiří, Švárová Marcela, Toman Petr,
Tomandlová Lenka, Tumidalská Eliška,
Valíčková Julie, Větrovská Dagmar,
Votavová Alena, Zdanovcová Monika,
Zemančíková Mentlíková Marie, Žohová
Alena
Tachov: Adamcová Dana, Bareš Petr,
Bísek Miroslav, Vanický Martin a Petra,
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, Hladík Květoslav
Ing. 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, Lesak - Müller Dana, Mériová Marcela,
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, Vlková Dorota, Zelenkovi Zdeněk a Věra

Individuální dárci mimo Klub přátel hospice

Cheb: Bigasová Doris, Dobrovolný Marek, Duschková Karolína, Halíková Renata,
Jalovec Antonín, Karika Jakub, Labonková Jana, Landa Miroslav, Maříková
Jiřina, Moudrý František, Pleskotová Gabriela, Příplatová Anna, Růžičková
Jana, Simeonová Václava, Treglerová Vlasta, Urbánková Lenka
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Tachov: Bísek Miroslav, Čápová Jana, Hrečín Zdeněk, Jiránková Květoslava,
Klimeš Milan, Koloušková Jitka, Kořínek Martin, Králová Radka, Kvardová
Barbora, Kohútová Vlasta, Křístková Jana, Kvardová Barbora, Mautnerová
Alena, Melicharová Jarmila, Mertlová Michaela, Muchová Michaela, Plášilová
Petra, Podzimek Lubomír, Řezníček Jan, Řezníčková Irena, Souhrada Jaroslav,
Skálová Eliška, Trávníček Štěpán, Vágner Petr, Valíčková Jitka, Votavová Alena,
Žáková Lenka

Firmy

Cheb: 42 Financial Services, Abydos s.r.o., AGRO & Kombinát Dolní Žandov,
apt Products s.r.o. ArchEnergy s.r.o., ATE s.r.o., BEHAKA s.r.o., Betz s.r.o., BON
LOGISTICS s.r.o., CNC Kopún s.r.o., DASIRTA s.r.o., Elektro Koudelka s.r.o., EKOBAU
Cheb s.r.o., EURON STEEL s.r.o., Euron spol. s.r.o., EXCOLO s.r.o., FONS s.r.o.,
HEXPOL Compounding Lesina s.r.o., HM Gastro Group s.r.o., Karel Hemr – Zelený
svět, Ing. Kába Zdeněk, Key promotion s.r.o., Klempex Vacek s.r.o., Kolmangroup
s.r.o., KOVO Engineering s.r.o., Kovo Kubů s.r.o., Kožíšek Jakub, Lagarde Spedition
s.r.o., LUKAS CZ spol. s.r.o., MiNiKVaRiáT - Daniel Čihák, Petainer Czech Holdings
s.r.o., Prima Bilavčík s.r.o., Profauna s.r.o., Reality Smajlík s.r.o., Sauron CZ s.r.o.,
SERAFIN – BYLINY s.r.o., Siemens s.r.o., Skaldo a.s., SPA HOTEL CENTRUM
s.r.o., STEEL EFECT s.r.o., SUDOP Praha a.s., Ing. Štolba Karel, Vítovec Karel –
Zámečnictví MAJS, Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., Tesco Stores ČR a.s.
Tachov: AD Optik, s.r.o., ALL-APLLY s.r.o., BHS CORRUGATED Fertigungs, s.r.o.,
Broker Team, a.s., Bučan s.r.o., Dr.Popov s.r.o., Elektro Nový, Formy Tachov s.r.o.,
GRAMMER CZ, s.r.o., Helveti, s.r.o., Horáček Chytré domy, s.r.o., JUDr. Hrůza Petr,
Chodovar s.r.o., INOTECH ČR s r.o, JUDr. Záliš Pavel, Kolowratovy lesy a. s, Lieblprint,
s.r.o., Local work, s.r.o., LUKAS TRANSPORT s.r.o., Merimex, s.r.o., MERO ČR, a.s.,
Metatec s.r.o., Novasport, s.r.o., Perfectos Real, s.r.o., PIH s.r.o, Polytec Composites
Bohemia, s.r.o., Pressol Tschechien s.r.o., Promont logistic, s.r.o., Reskotachov, s.r.o.,
Rotarex Praha s.r.o., Sommer Transport, s.r.o, Technické pružiny Scherdel, s.r.o.,
TRAVEL FREE s.r.o.,UP BRAND ACTIVATION, s.r.o., Vítovec corp. a.s., Vrba Bus,
s.r.o., Železářství Charouzek

Nadace a nadační fondy

Cheb: Fórum dárců, z.s., Globus Lepší svět, Liga proti rakovině Praha z.s., Moneta
Money bank a. s., Nadace Agrofert, Nadace člověk člověku, Nadace J&T, Nadace
Krása pomoci, Nadace Naše dítě, Nadace Racek, Nadace rozvoje občanské
společnosti, Nadační fond AVAST, Nadační fond Tesco, Nadační fond Umění
doprovázet, Siemens Fond pomoci, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Tachov: NF Umění doprovázet, VDV Nadace Olgy Havlové, NF Tesco,
Nadace J&T
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Neziskové organizace

Cheb: Biskupství plzeňské, Diecézní charita Plzeň, Farní sbor ČCE – Ekumena
Mariánské Lázně, Farní charita Cheb, Farní charita Sokolov, Každý koš pomáhá, z.s.,
Náboženská obec Církve československé husitské v Chebu, Pravoslavná církevní
obec Františkovy Lázně, První klubová pojišťovna, Rotary klub Prag-Bohemia z.s.,
Rozběhnito.cz, Římskokatolická farnost Cheb, Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu,
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty Bratislava, n. o., Zprávy z
Chebu z.s., Živé Sokolovsko z.s.
Tachov: Biskupství plzeňské, Evangelická církev metodistická, Diecézní charita
Plzeň, Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mariánských Lazních, Fórum
dárců, z.s., Římskokatolická farnost Tachov, Sdružení obcí pro vybudování a provoz
skládky Černošín, Každý koš pomáhá, z.s., Vesnický spolek Obora, z.s.

Materiální dary

Cheb: Domov pro seniory „Skalka“ v Chebu p.o., Reala Lakomá s.r.o., Jan
Lukešová, STEIN, Sport, Fit a Fun, Barbora Škvareninová, Ivana Kantnerová –
Jednoduše obchůdek, Caffé 11, Guteco S+K s.r.o., Sokolov, Západočeské divadlo
v Chebu, Miroslav Hulínský – Restaurace na Patě, Šárka Revayová – City Studio,
Mgr. Pavla Kolářová, Ladislav Šmerda, Viktor Novotný, Igor Havel, Farní charita
Cheb, Anna Gubišová, Bohemia Water s.r.o., Tesco Stores ČR s.r.o., Jiří Lodr,
Renata Pelikánová, Anna Šulcová, Jaroslav Loofler, Martina Vaštová – Steampunk
bižuterie, Ludmila Koprová, Milan Švámek
Tachov: Autocentrum Jan ŠMUCLER, s.r.o., Ateliér Karlín – Karla a Gabriela
Kratochvílová, Bučan, s.r.o., Burianová Veronika, Dílna Plná nápadů, Domov
pro osoby se zdravotní postižením Milíře, p.o., Felberová Irena, Chodovar, s.r.o.,
Grammer CZ s.r.o., Klečková, Lašková Lenka, Litošová Helena, Kočová Miriam,
Koplová Marcela, Město Planá – pečovatelská služba, Novasport, s.r.o., RSF
Elekrtonik, s.r.o., Štokingerová Slávka, Úsměv pro Tibet, Tesco Stores ČR, a.s.
– prodejna Tachov, Vetráková Helena, Základní škola a Mateřská škola Petra
Jilemnického 1995 Tachov

Slevy na službách

Cheb: Lékárna Evropská Cheb, Ing. Josef Rotbauer, Sauron CZ s.r.o., Kristýna
Skubeničová Brožová, Zdeňka Skubeničová, Unipap plus s.r.o.
Tachov: Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o., Lékárna na poliklinice, Lékárna
Devětsil, Lieblprint, s.r.o., Reklamní studio 3s, MAS Zlatá cesta, o.p.s., Muzeum
Českého lesa, Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1
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Mediální podpora

Cheb: Český rozhlas Karlovy Vary, Chebský deník, Chebský servis, Katolický
týdeník, Kulturní kalendář města Cheb, MVTV, Rádio Blaník, Radniční listy města
Chebu, Západ.cz, Zpravodaj chebské farnosti, Zprávy z Chebu, Živé Chebsko,
Chebské info
Tachov: Tachovský deník, Západočeská kabelová televize - ZKTV s.r.o., Český
rozhlas Plzeň, MKS Tachov, Tachovské listy, MKS Stříbro, MKS Planá, Plánský
měsíčník, MKS Bor

Dobrovolnické služby

Cheb: Baštářová Marta, Bergl Zdeněk, Břízová Andrea, Čutková Anna, Grosová
Nela, Hovorková Alice, Kadlec Stanislav, Kafková Andrea, Křížová Vlaďka,
Křížová Jana, Košťálová Ivana, Musilová Monika, Nohejlová Renata, Pelikán
Marek, Pitelková Alena, Sebján Jan, Soukupová Marie, Šubrtová Štěpánka,
Třísková Jana, Tutokýová Hana, Vaďura Petr, Varadzinová Hana, Vlková
Lenka, Votava Tomáš, Zosinčuk Jáchym a další dobrovolníci, kteří se podíleli na
Františkolázeňské 24 hodinovce 2019
Tachov: Ábel Martin, Bísek Miroslav, Csanalosi Iva, Cukrárna u kostela v Plané,
David Roman, Dětská burza Planá, Dětský domov Tachov, Fouňová Marie,
Founě Antonín, Frček Jaroslav, Hrečín Dan, Hrečínová Petra, Huong Antonín,
Chára Denis Lucian, Chotěnovský Denis, Kavalírová Gabriela, Klimpel Martina,
Klub Sedmdesátka nám. Republiky 70 Tachov, Kola Milan, Kořínek Martin,
Kotenová Monika, Kvardová Barbora, Šafaříková Terezka, Schnemayerová
Anna, Kovandová Markéta, Krzeminská Anna Abigail, Langmayer Karel, Městská
knihovna Planá, Mrázová Dagmar, Muchková Běla, Křístek Jan, Křístková Lenka,
Orbita hora, o.s., Plášilová Petra, Royal Rangers 51. přední hlídka Tachov,
Růžičková Linda, Součková Zuzana, Staňková Markéta, Straka Jan, Střední
škola živnostenská a základní škola živnostenská Planá, Suchna Jan, Sýkora
Vladimír, Svobodová Eva, obyvatelé Starého Sedla, Tomšů Libuše, „Tvořilky“,
Volková Dagmar, Volková Sandra, Vrba Michal, Vrba Richard, Vrbová Soňa,
Zosinčuk Jáchym, Záchranná služba Royal rangers 15. přední hlídky Černošín,
„Ženy pro vás“

Děkujeme za spolupráci
Darujme
GIVT.cz
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Stanovení cílů na rok 2020

1.

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

2.

Prostřednictvím získání prostor pro zázemí týmu dětské paliativní
péče a dostatečných personálních kapacit zaregistrovat a začít
poskytovat dětskou paliativní péči v domácím prostředí

3.

Poskytnout prostor a odbornou pomoc v případě ztráty
(interrupce, potrat, narození mrtvého dítěte, úmrtí dítěte po pár
dnech od narození)

4.

Pokračování v
a zkoušet nové

5.

Během roku 2020 navázat smluvní vztahy se zdravotními
pojišťovnami v odbornosti 926 – mobilní specializovaná
paliativní péče

6.

Rozšiřování a inovace kompenzačních a zdravotních pomůcek

7.

Vzdělávání pracovníků chebského a tachovského hospice
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zavedených

fundraisingových

metodách

Co říci závěrem?

Co říci závěrem?
Když jsem se zamýšlel nad tím, co sdělit
na závěr tohoto dokumentu, uvědomil jsem si,
jakou vysokou laťku v originalitě závěrečného
slova k výroční zprávě nastavil můj předchůdce
v čele správní rady (a jeden ze zakladatelů
Hospice Sv. Jiří) farář Petr Hruška. A vlastně
nejde jen o závěrečné slovo, řada věcí v našem
Hospici mi připadá originální, neotřelá, tak nějak
přesahující Hospic coby právní organizaci
či účetní jednotku.
Již delší dobu zastávám názor, že Hospic
Sv. Jiří v Chebu není jen zdravotnicko-sociální
zařízení, ale svým způsobem také nádherný lidský, duchovní a kulturní
projekt, který na Chebsku a Tachovsku nemá obdoby. Tento projekt
se na jedné straně neustále potýká s různými formami nejistoty, ať již
finanční, administrativní či personální povahy. Na straně druhé jsou tyto
nejistoty vyvažovány nadějí, a to v jejích rozmanitých odstínech. Nadějí,
kterou Hospici průběžně dodávají konkrétní lidé, od zakladatelů přes
zdravotnické i nezdravotnické pracovníky, dobrovolníky, sponzory a další
podporovatele až po jednotlivé klienty a jejich blízké, kteří služeb Hospice
využívají.
A právě tato tvůrčí energie, tato nezištná a dlouhodobá kolektivní vůle
místních lidí, aby Hospic i nadále existoval, ve mně vyvolává potřebu
poděkovat. Ohlédnu-li se pak zpátky na vše, co již Hospic vykonal
(a to až k roku 2013, kdy byl Hospic v této formě založen a začal fungovat),
domnívám se, že je na místě i pogratulovat.
Ze srdce proto děkuji všem, kdo pro Hospic v různých formách
vykřesávají jiskřičky naděje a zasluhují se o jeho další existenci. Gratuluji
zároveň těm, kdo v rámci služeb Hospice vykonali konkrétní pozitivní
skutky v nelehkých životních situacích hospicových klientů a jejich rodin.
A že takových skutků nebylo málo. Hospicovému týmu, v čele s ředitelkou
Alenkou Votavovou, který dennodenně odvádí ohromnou práci, pak k tomu
všemu vyjadřuji hluboký obdiv.
Mgr. Libor Dušek
předseda správní rady
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Softdrinks of best quality
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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: 737 947 527 nebo 736 432 911
Email: hospic@hospiccheb.cz
Internetové stránky: www.hospiccheb.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospicsvjiri/
Instagram: https://www.instagram.com/hospiccheb/

Tachov
Adresa: Náměstí Republiky 70, Tachov 347 01
Číslo účtu: 2400 723 426/2010 (Fio banka)
IBAN: CZ6420100000002400723426
SWIFT (BIC) Code: FIOBCZPPXXX
Telefon: 774 413 374 nebo 605 226 298
Email: hospic@hospictachov.cz
Internetové stránky: www.hospictachov.cz
Facebook: https://www.facebook.com/hospictachov/
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