VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího, než čas……..

Beethoven

1. Úvodní slovo
V únoru roku 2017 se zrodila myšlenka založit nový domácí hospic s působností v regionu
okresu Mělník a Praha – východ. Iniciátorkami založení byly Mgr. Dita Brezováková všeobecná sestra, Mgr. Alice Semiánová, DiS. – držitelka diplomu psychosociální péče,
Tereza Šitinová – v té době pečovatelka a studující sestra a Věra Petráčková – pečovatelka.
Spojuje nás společný cíl: propagovat a podporovat domácí hospicovou péči a pomáhat
umírajícím a jejich rodinám zvládnout to nejtěžší období v lidském životě.
Zvolili jsme právní formu nové organizace - spolek. Iniciátorky rozhodly, že založením bude
pověřena Věra Petráčková, která se zároveň stane předsedkyní spolku.
V souladu s tímto rozhodnutím, po měsíci práce, byl HOSPIC TEMPUS, z.s. dne 13.03.2017
zapsán do spolkového rejstříku pod spisovou značkou L 68010 vedenou u Městského soudu
v Praze. Zakladateli byli: Ing. Hana Bartošová, Věra Petráčková a Karel Petráček.
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2. Účel spolku
Naším účelem je poskytování paliativní péče dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „Zákon“) a dle Zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách (dále jen „Zákon“).
3. Hlavní činnost spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného výše, coby společného zájmu. Tento účel
je naplňován zejména prostřednictvím:
a) domácí paliativní (hospicové) péče;
b) domácí ošetřovatelské péče;
c) odborného sociálního poradenství pro nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich blízké;
d) půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek;
e) programu dobrovolnické služby;
f) pořádání besed a přednášek;
g) propagace aktivit spolku a osvěty;
h) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;
i) poradenské a konzultační činnosti.
4. Začali jsme pracovat
V průběhu uplynulého roku se nám podařilo úspěšně zahájit a rozvinout poskytování domácí
hospicové péče v regionu okresu Praha–východ a okresu Mělník.
V období od března do června 2017 jsme zvládli zajistit všechny administrativní povinnosti,
které nám zákon ukládá a počátkem července jsme přijali do péče prvního klienta.
Od července do konce roku 2017 jsme pracovali již v devatenácti rodinách. Z toho v deseti
jsme pomáhali doprovázet a v devíti jsme poskytovali konzultace a několik jednorázových
návštěv. Působili jsme v Mělníku, v Kostelci nad Labem, ve Střemech, v Klecanech,
v Bořanovicích, v Kralupech nad Vltavou, ve Vavřinči, ve Veliké Vsi, v Korycanech,
ve Zdibech, ve Staré Boleslavi, v Bašti a ve dvou rodinách v Chvatěrubech.
Navázali jsme spolupráci s několika praktickými lékaři v regionu, oslovili jsme obce a města
okresu Mělník a Praha – východ, navštívili jsme nemocnice a polikliniky a nabídli jsme své
služby občanům prostřednictvím našich letáčků.
Pronajali jsme si kancelář kontaktního pracoviště v Mělníku na adrese Pražská 530/21,
pronajali jsme si sklad pro deponování elektricky polohovatelných lůžek.
Vybavili jsme se několika důležitými zdravotními pomůckami, které nám usnadňují péči
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o klienty. Mimo jiné jsou to elektricky polohovatelná lůžka, koncentrátory kyslíku, lineární
dávkovače, infusní stojany, antidekubitní pomůcky.
Získali jsme významnou finanční podporu v podobě dotace z Krajského úřadu Středočeského
kraje a finanční dar od obce Bašť a města Mělník. Na provozní náklady nám přispěly také
společnosti Pražská energetika, a.s. a Pražská teplárenská, a.s. a další, které budou uvedeny
dále.
Najezdili jsme stovky kilometrů svými osobními auty, investovali vlastní nemalé finance
a věnovali nepočítaně hodin svého volného času vděčným rodinám. Služby jsme klientům
poskytovali bezplatně a bez nároku na honorář. V uplynulém období se potvrdilo, že poptávka
po službách domácího hospice stále vzrůstá.
Podařilo se nám zajistit prostředky, abychom poměrně dobře zvládli financovat péči
o klienty, kterým jsme nezištně pomáhali. Přesto se ukázalo bezplatné poskytování těchto
služeb jako dlouhodobě neudržitelné. Z toho důvodu jsme již také byli nuceni na našich
webových stránkách zveřejnit aktuální ceník s platností od 1.1.2018.
Doposud však platí, že své poslání naplňujeme zejména ve svém volném čase. Zapojeny jsou
pochopitelně i naše rodiny, naši nejbližší, kteří nám pomáhají a jsou nám oporou.
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5. Naše aktivita v bodech
-

-

-

právní subjektivitu jsme získali 13.3.2017
zdravotní služby byly u Krajského úřadu Středočeského kraje zaregistrovány
pravomocným Rozhodnutím ze dne 3.4.2017
sociální služby byly u Krajského úřadu Středočeského kraje zaregistrovány
pravomocným Rozhodnutím ze dne 13.4.2017
bankovní účet u Komerční banky jsme zřídili 13.3.2017
nájemní smlouvu na kontaktní místo v Mělníku jsme podepsali 15.3.2017,
za stavební úpravy jeho interiéru patří velké poděkování společnosti
STAVDEKOR z Veltrus
1.4.2017 jsme se řádně přihlásili k rozhlasovým poplatkům
12.4.2017 jsme zaregistrovali bankovní účet u Finančního úřadu pro Středočeský
kraj (Rozhodnutí o registraci z 21.4.2017)
1. společností, která nás finančně podpořila, byla MERITOOLS, s.r.o.
dne 4.5.2017 jsme uzavřeli s Českou pojišťovnou, a.s. smlouvu o pojištění
odpovědnosti
v dubnu 2017 jsme byli zapojeni do projektu GIVT CZ – pomoc neziskovkám
1. polohovací lůžko jsme zakoupili 13.5.2017
1. skladovací prostory pro lůžko jsme získali 13.5.2017
1. smlouvu s klientem jsme uzavřeli 4.7.2017
ve svých zpravodajích o nás informovaly obce Bašť a Líbeznice a města Odolena
Voda a Mělník
ve dnech 8. - 9.9.2017 jsme se zúčastnili IX. Celostátní konference paliativní
medicíny v Brně
dne 26.9.2017 jsme navázali spolupráci s duchovním v kostele Petra a Pavla
v Mělníku, konkrétně s ms. Jackem Zyzakem
dne 11.10.2017 jsme nabízeli své služby na Jarmarku neziskovek v budově
Městského úřadu v Brandýse nad Labem
4.11.2017 jsme byli pozváni pořadateli na 1. ročník veletrhu pohřebnictví
a důstojného umírání a byli jsme hosty panelové diskuze na téma Příběh hospiců
1. pedikérku pro hospic jsme získali 3.11.2017 – úžasnou paní Hanku Krchovou
díky laskavé pohostinnosti paní poslankyně Ing. Veroniky Vrecionové a pana Otto
Lokaje se uskutečnilo 2.12.2017 v kavárně Pohodovej anděl v Mělníku 1. setkání
přátel hospice. Podpořit nás přišel také vážený pan starosta města, MVDr. Ctirad
Mikeš
během roku jsme navázali aktivní spolupráci se šesti městy a obcemi dvou okresů:
Mělník, Neratovice, Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Bašť, Líbeznice

___________________________________________________________________________
HOSPIC TEMPUS, z.s., IČO: 058 94 271, provozovna Mělník, Pražská 530/21, PSČ 276 01,
e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 720 557 554,
bankovní ústav Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-4273410257/0100
www.hospictempus.cz, ID DS: 23we4ir

-

od srpna je hospic součástí komunitního plánování v Neratovicích a v Mělníku,
od října v Brandýse nad Labem
od 30.11.2017 jsme partnery MAS nad Prahou, dále spolupracujeme s MAS
Střední Polabí a v kontaktu jsme také s MAS Vyhlídky
od listopadu vyjednáváme spolupráci s paliativní lékařkou a připravujeme provoz
paliativní ambulance
1. smlouvu na věcné dary jsme podepsali dne 14.11.2017 s Nadací Ivany
Zemanové a začali jsme aktivně využívat projekt Balónky přání pro Ivanu
doposud nás finančně podpořilo 17 dárců
v prosinci 2017 nás významnou finanční částkou podpořila společnost Pražská
energetika, a.s.
taktéž v prosinci 2017 jsme obdrželi významný finanční dar od společnosti
Pražská teplárenská, a.s.

6. Nejsme na to sami, děkujeme!
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tento projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje
Pražská energetika, a.s.
Pražská teplárenská, a.s.
MERITOOLS, s.r.o.
STAVDEKOR, s.r.o
Bašť se baví z.s.
GIVT.cz
Pavla Sadovská
Ing. Hana Bartošová
Ing. Petr Kohout
Mgr. Blanka Antošová Kejíková
I.C.S. a.s
Obec Bašť
Obec Líbeznice
Město Odolena Voda
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.
Futurum Direct Marketing s.r.o.
Město Mělník
Město Neratovice
Vendula Kosíková
P. Jacek Zyzak, MS
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•
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Nadační fond Ivany Zemanové
Kateřina Pecková
Jana Čápová
Manželé Dvořákovi z Prahy 9
MV BAU, s.r.o. Praha 10
Poetická kavárna Pohodvej anděl
Dignita s.r.o.

Velké poděkování patří celému týmu za nezištnou práci, za obrovskou dávku empatie,
za nasazení a nemalé vložené časové a finanční investice. Vážíme si také trpělivosti
a podpory, které se nám dostávalo od našich nejbližších. S jejich laskavou pomocí se nám
dařilo realizovat naše plány mnohem lépe. Všichni jsme pracovali dobrovolně, bez nároku
na odměnu.
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7. Finanční zpráva
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