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Úvodní slovo

Co vše  přinesl  rok  2017  našemu  hospici  se  dozvíte  na  stránkách  této
výroční zprávy. Dovolte mi nejdříve stručně shrnout stěžejní situace,  kterými
hospic v roce 2017 prošel.

Náš  domácí  hospic  stále  prochází  rozsáhlým budováním.  V roce  2017
jsme udělali  kus  práce  a  myslím,  že  jsme  za  to  získali  spoustu  odměn.  Co
považuji za největší odměnu, je hodnota upřímného poděkování, které se nám
při péči o pacienty dostává. Tento hnací motor je pro nás velmi motivující a
neskutečně potřebný. Na základě těchto – možná obyčejných – věcí,  se nám
úspěšně, byť pomalu, daří rozvíjet domácí hospicovou péče v Kladně a okolí.

Rok 2017 byl velmi náročný na organizaci práce. V průběhu roku jsme
fungovali především v pracovním procesu dohod o provedení práce, a tak jsme
byli  napůl  dobrovolníky.  Nepodařilo  se  nám  zajistit  finanční  prostředky  na
pracovní  úvazky,  což  nám bránilo  poskytovat  péči  více  pacientům.  Možnost
fungovat a plnit naše vytyčené cíle bychom nemohli bez výrazné pomoci města
Kladna. Bez dotační podpory města by nebylo možné realizovat vše, co domácí
hospicová  péče  potřebuje.  Do  našeho  týmu  jsme  tak  mohli  přijmout  dvě
zdravotní sestry, které jsou svým srdcem hospicové péče neskutečně otevřené.
Jsem za ně moc vděčná.

Náš tým se nyní pomalu rozšiřuje, pracujeme s nadšením a odhodláním.
Snažíme se vybudovat fungující organizaci poskytující domácí hospicovou péči
a kvalitní sociální služby v Kladně a okolí.

Všechny tyto řádky, které mohu psát a uzavírat tak náročný rok 2017 by
v podstatě  nebylo  možné  bez  pomoci  města  Kladna,  okolních  obcí,  firem a
individuálních  dárců,  kteří  nás  podpořili  a  kteří  společně  s  námi  věří,  že
pomáhat v nejtěžších chvílích být vedle svých blízkých má smysl.

Jsem s úctou a jsme připraveni být tady pro Vás.

Lucia Řepová

ředitelka o.p.s.

Výhled do budoucnosti

Rozšíření registrace o paliativní ambulanci, smluvní vztahy se zdravotními
pojišťovnami,  rozšíření  týmu,  zvýšení  kapacity  stávajících  sociálních  služeb,
šíření povědomí o domácí hospicové péči, vzdělávání.



Přehled činností za rok 2017

Domácí hospicová péče

V roce  2017  jsme  pečovali  celkem  o  8  pacientů  a  poskytli  jsme  tak
podporu  8 rodinám.  V maximální  snaze  umožnit  pacientům být  doma vedle
svých blízkých se nám v roce 2017 nepodařilo přijmout více pacientů.

Pečovali jsme v Kladně, Pcherách, Braškově, Unhošti a Skryjích.

Neustále  služby  rozvíjíme  a  postupně  náš  tým  rozšiřujeme,  abychom
mohli být pacientům, kteří  chtějí  zůstat  doma k dispozici.  Dostupnost služeb
byla  omezena  z  důvodu  nedostatku  personálu  a  celkového  rozšiřování
hospicového týmu.

Odlehčovací služby

V terénních odlehčovacích službách jsme celkem pomohli zajistit péči 14
rodinám  a  poskytnout  jim  tak  nezbytný  odpočinek.  Pro  klienty  v  domácím
prostředí jsme také mohli nabídnout vybavení kompenzačními pomůcky, které
jim umožnily pohodlný pobyt doma.

Nejčastěji  využívanou  pomůckou  je  polohovací  postel,  antidekubitní
program, chodítka a toaletní křesla.

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 chtějí 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  2017 telefonickým kontaktem 146
rodin,  osobní  schůzkou  sjednanou  na  kontaktním  pracovišti  14  rodin  a
kontaktním formulářem nás oslovilo 22 lidí.



Rok 2017 v bodech

• Na začátku roku jsme byli  jsme načerpat nové zkušenosti – navštívili
jsme Domácí hospic Duha o.p.s. v Hořicích.

• Vytvořili jsme novou stránku na Facebooku 
https://www.facebook.com/hospicsvatehedviky

• Navázali jsme spolupráci s Manželskou a rodinnou poradnou v Kladně.
Společně jsme se podíleli na řešení složité rodinné situace našich klientů.

• Od nadace Dobrý Anděl jsme přijali nabídku pomoci pro naše pacienty.
Dobří andělé finančně pomáhají rodinám s dětmi, kde rodič nebo dítě
trpí onkologickým onemocněním.

• Vyrážíme za pacienty, které jsme přijali do péče. Hospicový tým dojíždí
k  pacientům  na  základě  domluvy  a  individuálních  potřeb  pacienta
a pečujících.

• Pomohli  jsme nastavit  optimální  léčbu,  vyplnit  žádost  o příspěvek na
péči,  poradili  jsme  pečujícím  s  ošetřovatelskou  péčí,  nabídli
psychologickou i duchovní pomoc.

• Přijali  jsme nové klienty  do odlehčovacích  služeb,  které  poskytujeme
v domácím prostředí.

• Pomohli  jsme  s  vyřízením  různých  dávek  a  příspěvků  od  státu.
Zapůjčovali jsme kompenzační pomůcky.

• V  květnu  jsme  se  zúčastnili  setkání  domácích  hospiců  v  Orlických
horách.

• Zaregistrovali jsme se na Darujme.cz a na našich webových stránkách
www.hospicsvatehedviky.cz se objevila nová možnost online dárcovství
na naši činnost.

• Svíčka  pro  Petru  –  v  červnu  jsme  doprovázeli  naši  zatím  nejmladší
pacientku. Milovala svíčky, které vždy rozzářily její krásné oči. Zemřela
doma v den svých 22. narozenin, obklopena svojí milující rodinou. Bylo
to její přání.

• Je nás více vidět – nová informační tabule na budově, ve které máme
sídlo a kanceláře – budova Odborového svazu Kovo v Kladně v Huťské
ulici 1496.

• Umění  doprovázet  –  v  září  jsme  uspořádali  přednášku  o  domácí
hospicové  péči,  na  které  jsme  představili  náš  hospic  a  doprovázení
pacientů v konečné fázi života. Přivítali jsme vzácné hosty: paní Janu
Siebrovou  a  MUDr.  Pavla  Siebera  z  Domácího  hospice  Duha  o.p.s.
Přednáška byla pro nás všechny velkým obohacením a inspirací.

http://www.hospicsvatehedviky.cz/
https://www.facebook.com/hospicsvatehedviky


• V říjnu  jsme  se  zúčastnili  mezinárodní  odborné  konference  Asociace
poskytovatelů  hospicové paliativní  péče  na  téma  Role  duchovní  péče
o umírající ve 21. století.

• V listopadu  se  konal  benefiční  koncert  pro  Hedviku  –  Pěvecký  sbor
Smetana-Slovanka z.s.  pro náš  hospic  uspořádal  benefiční  koncert  na
zámku v Buštěhradu a ve Středoklukách v kostele svatého Prokopa.

• Vítězství v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ - náš hospic získal
grant 30 000 Kč od Nadačního fondu Tesco. Děkujeme všem, kteří svým
hlasem přispěli k získání grantu.

• 15. prosince se konal adventní benefiční koncert – Vojenský a špitální
řád svatého Lazara Jeruzalémského a Římskokatolická farnost v Kladně
uspořádala charitativní  koncert  na podporu paliativní  péče.  Účinkoval
pan Lukáš M. Vytlačil (barokní flétna, recitace). Výtěžek z koncertu byl
věnován na činnost našeho domácího hospice.



Podporovatelé

Individuální dárci

Stanislava Bašatová

Helena Birgusová

Ing. Ludmila Hosnedlová

Vladimír Jaroš

Ing. Pavel Pánek

MUDr. Helena Skálová

Vítězslav Vít

Firmy a organizace

Almex CZ Kladno s.r.o.

Colsys s.r.o.

JVS TAX Consulting s.r.o.

KAMELOT Production s.r.o.

KOVO odborový svaz

Nadační fond Tesco

TEPO s.r.o.

Města a obce

Statutární město Kladno

Běleč

Klobuky

Pletený Újezd

Slatina

Třebusice

Benefiční akce

Benefiční akci zorganizoval smíšený sbor Stochov Slovanka.

Adventní  koncert  pod  záštitou  Vojenského  a  špitálního  řádu  svatého
Lazara Jeruzalémského.



Finanční výkazy

Výsledky hospodaření

Náklady Hlavní činnost
(v tis.)

Hospodářská
činnost (v tis.)

Celkem
(v tis.)

Spotřebované nákupy a nakupované 
služby

144 0 144

Osobní náklady 243 0 243

Daně a poplatky 2 0 2

Ostatní náklady 14 0 14

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

14 0 14

Náklady celkem 417 0 417

Výnosy Hlavní činnost
(v tis.)

Hospodářská
činnost (v tis.)

Celkem
(v tis.)

Provozní dotace 180 0 180

Přijaté příspěvky 256 0 256

Tržby za vlastní výkony a za zboží 105 0 105

Ostatní výnosy 3 0 3

Výnosy celkem 544 0 544

Výsledek hospodaření před zdaněním 127 0 127

Výsledek hospodaření po zdanění 127 0 127

Informace o výši odměn

Náklady na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady za rok 2017
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
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