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Rok 2020, tak zajímavě a nadějně vypadal, tolik jsme měli očekávání a tolik se
toho událo. Rokem 2020 jsme ale nakonec, jako celý svět, propluli na
covidové vlně. Byla velmi bouřlivá a proměnila rozvoj našich služeb. 

Začátkem roku jsme se stěhovali do nových prostor v centru města. V
očekávání lepších výhledů a propojování hospicové činnosti s veřejností jsme
si pro rok 2020 dali za cíl rozvoj propagace a přiblížení se k lidem. S novým
zázemím to šlo téměř samo. Březen do našich životů náhle přinesl
nečekanou událost, se kterou se najednou všechno pozastavilo a vše nabralo
úplně jiný směr. Nikdo z nás to neměl jednoduché, hodně cílů a plánů se
muselo přehodnotit a bylo potřebné zavést nové systémové změny. 

Nastavení distanční formy péče o pacienty bylo jednou z převratných
modelů péče o pacienty, které našlo svou funkční pozici i pro dnešní využití.
Péči o pacienty jsme nijak neomezovali, naopak v prvním pololetí jsme
zaznamenali nárůst žádostí přijetí do hospicové péče. V odlehčovacích
službách naopak nastal menší pokles, neboť rodiny zůstaly doma a měly více
prostoru pro své blízké. Zaregistrovali jsme také zvýšenou poptávku po
poradenství, kdy se rodiny potřebovaly ujistit ve svých pečovatelských rolích.
Nepřestali jsme půjčovat ani kompenzační pomůcky pro nezbytnou péči v
domácím prostředí.

Samozřejmě i naše celá organizace se nečekaně ocitla v náhlé krizi a
potřebovali jsme podat pomocnou ruku. I nelehké období může přinést
zásadní a pozitivní změny a já jsem za ně ráda. Ochota pomáhat, přiblížit se
lidem, kteří potřebují pomoct a ochránit, jednota týmu a spolupatřičnost byla
výsledkem těchto zátěží. Tomu patří můj velký vděk.
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Ani koncem roku jsme z covidové vlny nesestoupili, naopak oslabila náš tým
a nám se v době absolutního nasazení zdravotníků nepodařilo najít další
všeobecnou sestru. Procházeli jsme opravdu velmi zatěžujícím obdobím,
kdy jsem byla nucena připravovat krizový plán pro přerušení hospicové
péče, protože bez dostatku odborného personálu ji nelze poskytovat. Víra
ve změnu a obrat k dobrému mi pomáhala žít v naději, že krizový plán
nebude nutné použít. Konec roku ukázal, že naděje má velký potenciál, a že
my budeme moct pokračovat. Objevila se pomocná ruka a všeobecná
sestra se připravovala přistoupit na naší hospicovou loď. Díky za ní!

V závěru bych chtěla poděkovat všem, kteří stojí za naší odbornou práci,
kteří zvládali v nejisté době poskytnout jistotu a stabilitu. Děkuji všem, kteří
podali praktickou pomocnou ruku, všem dárcům a podporovatelům, a
hlavně všem mým kolegům a kolegyním, kterých si nesmírně vážím a jsem
za ně vděčná. 

DĚKUJI.
 
 
 

Lucia Řepová



 
NÁŠ ROK 2020

Leden

Projekt ČSOB Pomáhá regionům - finanční příspěvek 50.000 Kč + 53.510 Kč (z
veřejné sbírky) byl využit na úhradu Operativního leasingu služebního
automobilu pro zdravotní sestry.

Únor
Nadační fond Tesco - finanční příspěvek 16.000 Kč z projektu byly pořízeny
kompenzační pomůcky, a to mobilní koupací vana, 2x chodítko s podpažní
oporou, podložka na sezení a kosmetické a hygienické preparáty.

Březen

Café & Bistro Chez Nous – finanční příspěvek 4.031 Kč majitelkou byl připraven
domácí sirup Hedviččina Hruška jako horký nápoj nebo studená limonáda
výtěžek z prodeje byl určen na provoz mobilního hospice.

Květen

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové našíemu hospici věnovala kosmetické
potřeby, dezinfekce a šampony od firmy L’oreal.

Červen

Nadace Karel Komárek Family Foundation - zaslala finanční příspěvek 28.512 Kč
z příspěvku jsme pořídili ochranné pomůcky a pohonné hmoty.

Komerční banka Nadace Jistota - sponzorský dar ve výši 191.520 Kč byl využit na
kurz pro novou zdravotní sestru a mzdové náklady zdravotních sester.

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové - finanční příspěvek 35.000 Kč byl určen
na pohonné hmoty a ochranné pomůcky.
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Červenec

Nadace ČEZ – finanční příspěvek 80.000 Kč, ze kterého byly uhrazeny částečné
mzdové náklady zdravotní sestry.

Srpen

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - finanční příspěvek 8.600 Kč byl určen
na vybavení dvou zdravotních brašen.

Středočeské Vodárny - finanční příspěvek 45.000 Kč darovaná částka byla využita
na nákup potřebných léků, zdravotnického materiálu a provozní náklady, zejména
částečné krytí mezd pečovatelek a zdravotní sestry.

Září
Hospic uspořádal 2. ročník Benefičního turnaje v plážovém tenise v Beach klubu
Vavřinec Kladno, výtěžek ze zápisného celkem 8.300 Kč.

Říjen

Papučový den - osvětová kampaň Týden pro mobilní Hospice.

ComAp - dar v podobě repasovaného notebooku do naší kanceláře.

Listopad - Prosinec

Charitativní sbírka zaměstnanců společnosti COLSYS - finanční dar ve výši 143.500
Kč jsme obdrželi na podporu našich služeb a provoz mobilního hospice.

Benefiční aukce - hospic uspořádal benefiční aukci prostřednictvím svého FB
profilu a celkový výtěžek benefiční aukce činil 25.570 Kč.

Chez Pauline Café Slaný - dobročinná akce v podobě horkého švestkového
nápoje.
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NAŠE PÉČE
 
 

Hospicová péče

V roce 2020 jsme poskytli odbornou zdravotní pomoc v rámci paliativní péče
celkem ve 27 rodinách, které využily služeb našeho mobilního hospice. Díky
důvěře jsme spolu s rodinami v klidu domácího prostředí doprovázeli 27
pacientů s nevyléčitelným onemocněním.

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby poskytujeme v domácím prostředí dle individuálních
potřeb klienta a rodiny. Cílem služby je podpořit setrvání klienta v domácím
prostředí a podpora těch, kteří pravidelně pečují. Odlehčovací služby jsme v
roce 2020 poskytli celkem 14 rodinám a klientům.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Díky naší půjčovně kompenzačních pomůcek můžeme našim klientům,
pacientům a jejich rodinám celkově pomoci s uzpůsobením jejich domovů s
ohledem na zdravotní stav jejich nejbližších. Kompenzační pomůcky jsme v
roce 2020 zapůjčili do 21 rodin. 
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Náklady celkem:
3 805 849 Kč

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

Spotřebované nákupy 300102 Kč 

Služby 416399 Kč 

Osobní náklady 3062563 Kč 

Daně a poplatky 8480 Kč 

Ostatní nákladay 18305 Kč 

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000

Tržby 449446 Kč 

Ostatní výnosy 26373 Kč 

Přijaté příspěvky 729739 Kč 

Provozní dotace 2991787 Kč 

Výnosy celkem:
4 197 345 Kč
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Podrobný výkaz zisku a ztráty, včetně celé rozvahy máme k dispozici na kontaktním pracovišti hospice, nebo ve veřejném rejstříku.

FINANČNÍ VÝKAZY



INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Bašatová
Chalupová

Jaroš
Čonka 

Vít
Karousová

Veverka
Provazníková

Skopcová
Valentová
Růžičková

Kárová
Kedroňová 

Fiřtová 
Káchová

Moravcová
Lipnerová
Svoboda
Bobková
Širůčková

Ledvinková
Barešová

Černá
Sobotová 
Tatková 
Petáková

Rendeková
Opltová 

Růžičková
Veselá

Vosyková
Skleničková

Šeráková
Satranová
Kapalínová

 Sghailer
Škochová

Šídlová
Janoušková

Sojková
Kólová
Karlach
Šafrová
Kutilová
Blahová
Čechová
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PODPOROVATELÉ

Obec Běleč
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„V nejtěžších chvílích lidem pomáháme být
vedle svých blízkých.“ 


