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v nejtěžších chvílích lidem pomáháme být vedle svých blízkých
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Úvodní slovo
Dovolte mi, abych se v úvodním slově představila.
Jmenuji se Lucia Řepová a dne 15. června 2016 jsem byla správní radou
Hospice svaté Hedviky, o.p.s., jmenována ředitelkou společnosti. Výměna
ředitele byla v rámci zachování poslání hospice nutná.
V první polovině roku se hospic dostal do nepříjemných finančních
problémů, kdy hrozila likvidace organizace a ukončení její činnosti. Sama jsem
v hospici působila jako sociální pracovnice a osud hospice mi vůbec nebyl
lhostejný. Po několika jednáních se správní i dozorčí radou jsme nakonec
přistoupili k zachování domácí hospicové péče a následné snaze znovunavrátit
činnost našeho domácího hospice k původním cílům.
Po celou druhou polovinu roku jsme podnikali kroky, které vedly
k celkové revitalizaci organizace s maximálním zachováním původních záměrů
založení společnosti.
Jsem nesmírně vděčná za možnost i příležitost stát ve vedení týmu lidí,
kteří se svou prací společně snaží umožnit pečujícím rodinám být vedle svých
těžce nemocných blízkých. Tyto možnosti nejsou v dnešní době zcela
samozřejmé, a proto pomáháme rodinám zvládat tyto nelehké životní situace.
Klademe přitom maximální důraz na zachování lidské důstojnosti. Toto pojetí je
naším ústředním cílem. Pomoc, podpora, péče, profesionální přístup, důstojnost
a vlídnost.
Věřím, že se nám společně tyto hodnoty podaří dodržovat v tak potřebné
a veřejností žádané službě.
Jsme připraveni a jsme tady pro Vás.
Lucia Řepová
30. června 2017

Přehled činnosti za rok 2016
První pololetí
Jak bylo uvedeno v úvodu této výroční zprávy, v první polovině roku 2016
se náš hospic dostal do doslova existenčních potíží.
Závažné zdravotní problémy tehdejší paní ředitelky Lucie Velesové
způsobily, že paní ředitelka nebyla schopna správně vykonávat tak náročnou
funkci. O pomoc bohužel nepožádala ani správní a dozorčí radu společnosti,
a naopak skutečný finanční stav hospice tajila. Situace v hospici se tak nadále
zhoršovala a postupně byla ochromena jeho veškerá činnost.
Poté, co se členové správní a dozorčí rady dověděli o vzniklé situaci,
snažili se v průběhu března až května 2016 tento stav řešit v součinnosti
s tehdejší paní ředitelkou. Stav se ale nezlepšoval a krize se prohlubovala. Bylo
zřejmé, že pokud má být veřejností tak žádaný hospic zachráněn, musí dojít
k personální změně na pozici ředitele společnosti.
Z toho důvodu správní rada ke dni 13. 6. 2016 odvolala paní Lucii
Velesovou a následně ke dni 15. 6. 2016 jmenovala do funkce ředitelky paní
Lucii Řepovou.
Paní Lucie Řepová pracovala v Hospici svaté Hedviky již dříve jako
sociální pracovnice, a tak problematiku činnosti domácího hospice velmi dobře
znala. Zachování Hospice svaté Hedviky v Kladně jí leželo na srdci, a tak přijala
tuto funkci, přestože věděla, do jaké situace vstupuje. Věděla, že si okamžitě
bude muset vybudovat celý pracovní tým a postupně revitalizovat činnost
hospice, aby mohlo být důsledně naplňováno jeho poslání, kvůli kterému byl
hospic v roce 2013 založen.
Bilanci prvního pololetí sepsala Ing. Ludmila Hosnedlová,
předsedkyně správní rady

Druhé pololetí
Vzhledem k neutěšené situaci, která vyvrcholila v první polovině roku,
jsme naše kroky změřovali k zachování a obnově domácí hospicové péče
poskytované v Kladně a okolí. Postupně jsme se zabývali jednotlivými
problémy, které ohrožovali provoz hospice a snažili se všechno co nejlépe
vyřešit. Situace stěžoval fakt, že jsme v té době nedisponovali téměř žádnými
finančními prostředky. Přesto se nám povedlo uskutečnit řadu změn
k pozitivnímu výsledku. Provedli jsme celkovou reorganizaci, zejména
v personální oblasti. Před změnami jsme v podstatě neměli k dispozici žádný
tým, který by činnost hospice prováděl. Bylo potřebné sestavit nový pracovní
tým, který by byl schopen kvalitně poskytovat nabízené služby, proto jsme

navazovali spolupráci s lékaři, psychology i zdravotními sestrami, abychom
mohli domácí hospicovou péči bez obav poskytovat.
Bylo nutné přistoupit k několika provozním změnám – upravili jsme
všechny smlouvy, upřesnili a vymezili dobu poskytování odlehčovacích služeb,
změnili jsme ceník poskytovaných služeb. Vzhledem k situaci, ve které se
hospic nacházel, jsme museli přistoupit ke zpoplatnění domácí hospicové péče,
která nadále nemohla být poskytována bezplatně. Pro druhé pololetí roku 2016
jsme nastavili denní finanční příspěvek pacienta na poskytovanou hospicovou
péči na částku 250 Kč. Upravili jsme také ceník pro zapůjčovaní kompenzačních
pomůcek.
Postupně jsme řešili závazky a dluhy hospice. Řešili jsme se nastavení
optimálních finančních výdajů hospice.
V listopadu roku 2016 uplynulo tříleté funkční období členů správní
a dozorčí rady. Dvě členky dozorčí rady – paní Kateřina Miklasová a paní
Martina Krumphanzlová – si přály ukončit své členství v dozorčí radě. Dozorčí
rada byla doplněna z řad spolupracovníků a podporovatelů našeho hospice, kteří
se angažovali v činnosti hospice od jeho založení a snažili se hospic podržet
i v nelehkých kritických chvílích. Tímto jim patří samozřejmě velký dík za
vedení hospice. Předsedou dozorčí rady se stal Jan Kudrman a dalším členem
David Freeman Prentis. Správní rada pokračuje v dalším funkčním období beze
změny.
Obnovila se spolupráce se zástupci pro sociální odbor Statutárního města
Kladna i spolupráce s náměstkem primátora pro oblast sociální péče města
Kladna. Při osobních jednáních nastínila paní ředitelka hospice další kroky,
které by měly vést k celkové revitalizaci hospice a popsala další vývoj domácí
hospicové péče v Kladně a okolí.
Koncem listopadu byla podána žádost o dotaci na činnost hospice
Statutárnímu městu Kladno. Žádost byla kladně vyřízená. Město Kladno
podpořilo činnost hospice pro následující rok 2017 dotací ve výši 180 000 Kč.
Tato skutečnost byla velkým povzbuzením pro vedení hospice a pro všechny,
kteří se na činnosti hospice podílí. Byla to jistá satisfakce za velké úsilí pro
záchranu hospice, znamenalo to, že se jde správným směrem a že se vše podaří
zvládnout a naplňovat tak zadané cíle.
Další důležitá záležitost, která musela být řešena, bylo zřízení nového
kontaktního místa, protože v původních prostorech byla ukončena nájemní
smlouva. Kontaktní pracoviště bylo přestěhováno do nové kanceláře v jiné části
města. Kancelář byla přemístěna do Huťské ulice a byla vybavena potřebným
zařízením.
Z nového kontaktního pracoviště jsme poskytli několik osobních schůzek,
které byli primárně sjednány kvůli pomoci, podpoře pacientům a jejich rodinám:
Odlehčovací služby jsme poskytli 5 klientům a pomohli tak zajistit pomoc
jejich rodinám.

Naše kompenzační pomůcky posloužili 3 klientům. Největší zájem byl
o polohovací postele.
Kromě odlehčovacích služeb a půjčování kompenzačních pomůcek
poskytoval hospic základní a odborné sociální poradenství – hospicovou
poradnu. Jde o poradnu poskytovanou telefonicky, osobně nebo e-mailem.
Službu poradny jsme prostřednictvím mailu poskytli 13 klientům, telefonicky
nás kontaktovalo více než 80 klientů.
Přes velké problémy a nedostatky, které jsme v roce 2016 řešili za
provozu, jsme se snažili maximálně vyjít vstříc všem, kteří potřebovali pomoct.
Klientům a pacientům jsme vždy ochotně pomohli, buď službou nebo alespoň
radou.
V nelehké situaci, ve které se hospic v roce 2016 ocitl, ale existovala řada
jednotlivců i firem, kteří hospic finančně podpořili a umožnili mu poskytovat
obecně prospěšné služby.
Všem, kteří mohli a věnovali našemu hospici finanční prostředky, chci ze
srdce poděkovat i prostřednictvím této zprávy.
Bilanci druhého pololetí sepsala Lucia Řepová,
ředitelka hospice

Podporovatelé
Jednotlivci
Ing. Pavel Hosnedl
Ing. Ludmila Hosnedlová
Bc. Jan Kudrman
Hana Součková
Vladimír Jaroš
Stanislava Bašatová
Ing. Gabriela Karasová
Michaela a David Prentisovi
Martina Krumphanzlová
Ludmila Nelibová
Marcela Pavelcová
Ondřej Pavelec

Soukromé firmy
asupport s.r.o.
Colsys s.r.o.
JVS Tax Consulting s.r.o.

Finanční výkazy
Výsledky hospodaření
Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované
služby

Hlavní činnost Hospodářská
(v tis.) činnost (v tis.)

Celkem
(v tis.)

52

0

52

Osobní náklady

117

0

117

Daně a poplatky

4

0

4

Ostatní náklady

264

0

264

14

0

14

451

0

451

Hlavní činnost Hospodářská
(v tis.) činnost (v tis.)

Celkem
(v tis.)

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

Výnosy
Přijaté příspěvky

263

0

263

Tržby za vlastní výkony a za zboží

255

0

255

Ostatní výnosy

13

0

13

Výnosy celkem

531

0

531

Výsledek hospodaření před zdaněním

80

0

80

Výsledek hospodaření po zdanění

80

0

80

Informace o výši odměn
Náklady na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady za rok 2016
společnost Hospic svaté Hedviky, o.p.s., neměla.

Výkaz zisku z ztráty

Rozvaha

Kontaktní informace
Lucia Řepová
Ředitelka organizace
Telefon: +420 606 947 006
Veronika Vorlíčková, DiS.
Sociální pracovnice
Telefon: +420 774 951 755
Ivana Rapčanová, Ing., Bc.
Vedoucí sestra domácí hospicové péče
Telefon: +420 724 817 505
Hospic svaté Hedviky, o.p.s.
Huťská 1496
272 01 Kladno
Telefon: +420 606 947 006
Telefon: +420 774 951 755
Web: www.hospicsvatehedviky.cz

