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v nejtěžších chvílích lidem pomáháme být vedle svých blízkých
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Úvodní slovo
Vážení a milí přátele,
dostává se Vám do rukou v pořadí již pátá
výroční zpráva našeho hospice.
Máme za sebou další rok, kdy mohu směle říct,
že byl zase o něco úspěšnější než rok předešlý.
Každým rokem se rozvoj hospicové činnosti v našem
městě pomalu a postupně vyvíjí, a o to víc mně těší,
že můžeme psát další výroční zprávu.
Předkládáme Vám souhrn nejzajímavějších
událostí, které nás v roce 2018 potkaly. Budování
domácí hospicové péče je poměrně složitý proces,
ale měli jsme štěstí, že hospic obklopovali lidé, kteří
pro nás byli svými aktivitami a nadšením velmi prospěšní. Celý rok jsme věnovali práci na
zlepšování a rozvoji domácí hospicové péče v Kladně a jeho blízkém okolí. Navýšili jsme pracovní
úvazky, abychom mohli být více k dispozici všem rodinám, které potřebují pomoc.
V naší snaze pomoci rodinám při náročné péče o své blízké, také nezapomínáme na křehké
lidské osudy, se kterými jsme denně v kontaktu, a proto si uvědomujeme, jak je potřebné být
v nejtěžších chvílích vedle svých blízkých.
Lucia Řepová
ředitelka o.p.s.

Přehled činností za rok 2018
Začátek roku znamenal naději na nové výhledy, lepší časy a plynulý rozvoj služby domácího
hospice. Z bilance můžeme říct, že se nám vedlo poměrně dobře. Snažili jsme se aktivně přispívat
k tomu, aby domácí hospicová péče nalezla své místo v povědomí široké veřejnosti, zejména na
lokální úrovni Kladenska.
Touto zprávou v podstatě píšeme dějiny našeho hospice a rádi bychom za sebou zanechali
dobře vykonanou práci.
Shrnuli jsme pro Vás základní informace o naší činnosti:

Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsme poskytli 11 rodinám a podpořili je celkem 616 hodinami péče, při
které jsme najezdili 4 651 kilometrů. Pečovali jsme v Kladně, Tuchlovicích, Buštěhradu, Hradečně,
Libušíně, Pcherách, Hřebči a v Doksech.

Domácí hospicová péče
Hospicová péče byla dostupná pro 15 pacientů, kterým jsme mohli poskytnout péči v závěru
života a pomohli jejich rodinám zajistit komplexní paliativní péči dostupnou 24 hodin denně.
Domácí hospicovou péčí jsme zajistili 337 hodin přímého kontaktu s pacientem. Během péče jsme
najezdili 8 228 kilometrů.

Kompenzační pomůcky a přístroje
Nedílnou součásti našich služeb je i zapůjčování kompenzačních pomůcek nebo přístrojů,
které usnadňují komfort pacientů a klientů v domácím prostředí. Nejčastěji jsme do rodin
zapůjčovali polohovací postele, toaletní křesla a zvýšenou poptávku jsme zaznamenali na zapůjčení
kyslíkového koncentrátoru. Celkem jsme zapůjčili 12 pomůcek externím žadatelům, v hospicové
péči měli pacienti kompenzační pomůcky bezplatně v rámci komplexní péče.

Hospicová porada
Hospicová poradna patří k odbornému sociálnímu poradenství. Poskytujeme ji bezplatně
a slouží především rodinám, které se ocitly v náročných životních situacích a pečují o své nemocné
blízké, nebo o ně chtějí pečovat. Nabízíme jim kompletní podporu a pomáháme tak zajistit potřebné
záležitosti. Zorientujeme je v řadě možností při péči v domácím prostředí. Hospicovou poradnu
využilo v roce 2018 telefonickým kontaktem 156 rodin, osobní schůzkou sjednanou na kontaktním
pracovišti 18 rodin a kontaktním formulářem nás oslovilo 12 lidí.

Rok 2018 v bodech
•

Pracovali jsme na osvětě a propojování naší služby s veřejností.

•

Uspořádali jsme přednášky na téma Doprovázení umírajících v domácím prostředí.

•

Získali jsme podporu nadací VDV Nadace Olgy Havlové, Nadace Tesco, Monety Bank,
díky které jsme mohli dovybavit náš hospic potřebným zařízením, matracemi, léky
a zdravotnickým materiálem.

•

Navázali jsme spolupráci s obcemi v našem regionu, propojili se s oblastní nemocnicí
v Kladně, navštívili jsme praktické lékaře, abychom našli dobrou spolupráci a vytvořili
kvalitní péči pro naše pacienty.

•

Vzdělávali jsme se v oblasti paliativní péče kurzem ELNEC, tentokrát v Litoměřicích.

•

Proběhlo naše první setkání pozůstalých a přátel hospice.

•

O naší hospicové činnosti se psali články v místních domácích novinách, internetovém
médiu Vaše Kladno.

•

Stali jsme se přidruženými členy Fóra mobilních hospiců FMH – organizaci sdružující
39 mobilních hospiců, kde čerpáme zejména cenné zkušenosti.

•

Potvrzeno nám bylo i členství v asociaci poskytovatelů sociálních služeb APSS,
kde jsme součástí poskytovatelů sociálních služeb – odlehčovacích služeb v ČR.

•

Snažili jsme se mluvit s veřejností. Dáváme o sobě znát i prostřednictvím osobních
kontaktů např. prostřednictvím akcí jako Vánoční jarmark v Kladně, Tuchlovicích.

•

Setkali jsme se s dalšími kolegy a kolegyněmi z domácích hospiců a předáváme
si zkušenosti a dobrou praxi k navázání spolupráce a vzájemné podpoře ve službě.

Podporovatelé
Individuální dárci
Vladimír Jaroš
Stanislava Bašatová
Kateřina Chalupová
Renata Valerová
Ing. Mgr. Václav Slavíček
Matěj Čonka
Eva Čonková
Jan Kvíčala
Olga Pánková
Vítězslav Vít
Martin Hruška

Firmy a organizace
JVS Tax Consulting s.r.o.
Almex CZ Kladno s.r.o.
CBRE, s.r.o.
Kryštof reality, s.r.o.
Mero ČR, a.s.

Obce
Velká Dobrá, Malé Přítočno, Slatina, Libušín, Velvary, Kyšice, Třebusice,
Stochov, Žižice

Město
Kladno

Nadace
VDV Nadace Olgy Havlové, Moneta Money Bank, Agrofert, Nadace Tesco,
Nadace VIA, ŘKF Kladno

Finanční výkazy
Výsledky hospodaření
Hlavní činnost
(v tis.)

Hospodářská
činnost (v tis.)

Celkem
(v tis.)

Spotřebované nákupy a nakupované služby

283

0

283

Osobní náklady

602

0

602

Daně a poplatky

8

0

8

Ostatní náklady

5

5

5

14

0

14

912

0

912

Hlavní činnost
(v tis.)

Hospodářská
činnost (v tis.)

Celkem
(v tis.)

Přijaté příspěvky

504

0

504

Dotace

300

0

300

Tržby za vlastní výkony a za zboží

240

0

240

Ostatní výnosy

11

0

11

Výnosy celkem

1055

0

1055

Náklady

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

Výnosy

Podrobný výkaz zisku a ztráty, včetně celé rozvahy je k dispozici na kontaktním pracovišti
hospice nebo ve veřejném rejstříku.

Struktura nákladů a výnosů

Informace o výši odměn
Náklady na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady za rok 2018 společnost Hospic
svaté Hedviky, o.p.s., neměla.

Kontaktní informace
Lucia Řepová
Ředitelka organizace
Telefon: +420 606 947 006
Veronika Vorlíčková, DiS.
Hana Braumová, DiS.
Sociální pracovnice
Telefon: +420 774 951 755
Dana Korseltová
Vedoucí sestra domácí hospicové péče
Telefon: +420 736 695 836
Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
Huťská 1496
272 01 Kladno
www.hospicsvatehedviky.cz

