VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
HOSPIC TEMPUS, z.s.
Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího, než čas… ......... Beethoven
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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.
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.
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4. Jak jsme pracovali v roce 2018
Rok 2018 jsme zahájili avizovaným zveřejněním ceníku našich služeb na webových stránkách
hospice.
V průběhu roku 2017 se nám podařilo úspěšně zahájit a rozvinout poskytování domácí
hospicové péče v regionu okresu Praha–východ a okresu Mělník. Služby jsme v tom roce
poskytovali zdarma a bez nároku na honorář.
Ukázalo se, že poptávka po službách domácího hospice je velká a z toho důvodu vyvstala
potřeba zaměstnat na plný úvazek všeobecnou sestru a přijmout ještě alespoň jednu další.
Také se ne zcela naplnila naše představa o dobré spolupráci s praktickými lékaři našich klientů,
začali jsme se tedy poohlížet po lékařce pro náš hospic.
To nás postavilo před další sérii úkolů a tím bylo zřízení paliativní ambulance, změna
v Rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb a Výběrové řízení na uzavření
smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami.
Přibývalo pomůcek a potřeba automobilu pro jejich operativní transport ke klientům a zpět
vzrůstala a s tím nezbytnost mít spolehlivého člověka, který by toto zajišťoval a zároveň se
staral o automobil.
HOSPIC TEMPUS, z.s., IČO: 058 94 271, sídlo Bašť, Mratínská 564, PSČ 250 65,
e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 602 610 184,
bankovní ústav Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-4273410257/0100
www.hospictempus.cz, ID DS: 23we4ir

S nárůstem pomůcek bylo nutné sehnat odpovídající skladové prostory, neboť ty stávající svou
kapacitou přestaly dostačovat.
Stálo před námi několik velkých úkolů, které jsme si předsevzali splnit do konce roku.
Po celý rok jsme aktivně spolupracovali s MAS Nad Prahou, MAS Střední Polabí a MAS
Vyhlídky, zapojovali jsme se do komunitního plánování měst a obcí v našich regionech
a požádali jsme o členství v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče a o přidružené
členství ve Fóru mobilních hospiců. Také jsme se vzdělávali a účastnili se besed a konferencí.
Přitom bylo stále nezbytné zajišťovat finanční prostředky na provozní a mzdové náklady
a především se starat o naše klienty a jejich rodiny. V roce 2018 jsme doprovázeli
ve 38 rodinách a u klientů jsme vykonali celkem 298 návštěv.
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5. Naše aktivita ve výčtu
-
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-

-

-
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Dne 1.1.2018 začala naše spolupráce s paliativní lékařkou, MUDr. Renatou
Štěpánkovou.
Druhé elektricky polohovatelné lůžko pro naše klienty jsme zakoupili dne
10.1.2018.
1.2.2018 jsme přijali novou všeobecnou sestru, charismatickou Leonu Jeníkovou,
se kterou je moc dobře nám, ale hlavně našim klientům a jejich rodinám.
Ve dnech 21.2.-23.2.2018 jsme absolvovali Základní kurz Bazální stimulace.
Třetí elektricky polohovatelné lůžko pro naše klienty jsme zakoupil dne 24.2.2018.
Počátkem března začala příprava k zahájení provozu paliativní ambulance –
prostory nám dalo k dispozici Centrum seniorů v Mělníku, resp. jeho ředitel, pan
PhDr. Jiří Vronský – ošetřeno Smlouvou o podnájmu ze dne 10.4.2018.
27.3.2018 zpracovala MUDr. Renata Štěpánková Provozní řád nově vznikající
ambulance paliativní medicíny.
1. výročí založení hospice jsme oslavili v příjemném prostředí poetické kavárny
Pohodovej Anděl v Mělníku dne 7.4.2018. O přátelskou atmosféru se postarali
milí hosté – herečka a dabérka paní Miriam Kantorková, paní poslankyně Ing.
Veronika Vrecionová a pan poslanec Mgr. Martin Kupka. Za pohostinnost
děkujeme panu Otto Lokajovi.
Dne 20.4.2018 bylo orgánem ochrany veřejného zdraví, Krajskou hygienickou
stanicí Středočeského kraje s územním pracovištěm v Mělníku, ul. Pražská 391
vydáno Rozhodnutí o schválení návrhu provozního řádu na provoz ambulantního
zdravotnického pracoviště – ambulance paliativní medicíny.
Mezitím jsme od Města Mělník získali bezplatně skladové prostory pro naše
zdravotnické pomůcky a 1.5.2018 jsme je nadšeně zcela zaplnili…
Z daru společnosti Pražská energetika, a.s. byl 22.5.2018 zakoupen automobil,
tolik potřebný k transportu lůžek a ostatních pomůcek ke klientům, Renault Master
2.5 DCi.
Pracovní smlouvu na pozici paliativní lékařka jsme s MUDr. Renatou
Štěpánkovou uzavřeli dne 30.5.2018. Stala se naší milou kolegyní a velkou oporou
pro naše pacienty.
Téhož dne nabylo právní moci Rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování
zdravotních služeb, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem
zdravotnictví, pod č.j.: 055306/2018/KUSK.
Smluvní vztah – DPP na pozici provozního pracovníka hospice jsme uzavřeli
1.7.2018 s panem Karlem Petráčkem, který tuto činnost doposud vykonával bez
nároku na odměnu a ve svém volném čase.
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V květnu jsme získali od Nadace ČEZ finanční prostředky na mzdu vrchní sestry.
Mohli jsme tedy 1.7.2018 uzavřít hlavní pracovní poměr s Mgr. Ditou
Brezovákovou, která do té doby s obrovským nasazením a obětavě vykonávala
práci hospicové sestry. Zavedením této pozice se zlepšily podmínky pro
koordinaci pracovníků v přímé péči a vytvořil se prostor pro pravidelnou kontrolu
kvality poskytovaných služeb v terénu.

-

Výběrové řízení na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami,
v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor paliativní medicína – ambulantní péče na území
okres Mělník jsme úspěšně absolvovali dne 19.7.2018.
Následně jsme požádali Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky
o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Obdrželi jsme však
zamítavé stanovisko. Naše služby tedy doposud nejsou hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění.

-
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Dne 4.9.2018 úspěšně zakončila vrchní sestra Mgr. Dita Brezováková
certifikovaný kurz Katetrizace močového měchýře muže, péče o nemocného
s permanentním močovým katétrem a čistá intermitentní katetrizace a získala
Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti.
Také letos jsme nabízeli své služby na Jarmarku poskytovatelů sociálních služeb
v Brandýse nad Labem a to 3.10.2018.
Velkým přínosem pro nás byla účast na X. Celostátní konferenci paliativní
medicíny, která se tentokrát konala v Praze ve dnech 5.-6.10.2018.
Odborná konference Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče s názvem
Péče o umírající v 21. století proběhla dne 13.10.2018 na půdě VŠE v Praze a byla
nabitá zajímavými tématy a přednášejícími.
V Jirnech jsme dne 1.11.2018 spolu s Pohřebním ústavem hl. m. Prahy a Farností
Koloděje pořádali besedu v rámci dušičkového setkání s mottem Od kolébky ke
hrobu.
Dne 2.11.2018 úspěšně zakončila vrchní sestra Mgr. Dita Brezováková
certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
a získala Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti.
MAS Střední Polabí ve spolupráci s Domácím hospicem Nablízku a Hospicem
Tempus uspořádala dne 14.11.2018 seminář o hospicové péči na téma Abychom
umírali tak, jak si přejeme.
V rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví absolvovaly
hospicové sestry Mgr. Dita Brezováková a Leona Jeníková dne 15.11.2018
vzdělávací akci Ošetřovatelská péče o pacienta s portem a PICC.
Rok 2018 jsme uzavřeli 1.12. Adventním posezením v pohodové kavárně
Pohodovej Anděl, která se tak stala naší tradiční hostitelkou. Přivítali jsme milého
hosta, pana poslance Mgr. Martina Kupku a o dobrou zábavu se nám postaral
hudebník Baťa & Kalábůf něžný beat.
Během roku jsme aktivně pracovali v 25 městech a obcích okresů Mělník a Prahavýchod, pomáhali jsme doprovázet ve 38 rodinách ve kterých jsme vykonali
celkem 298 návštěv.
Od 30.11.2017 jsme partnery MAS nad Prahou, dále jsme po celý rok 2018
spolupracovali s MAS Střední Polabí a v kontaktu jsme také byli s MAS Vyhlídky.
Získali jsme dotaci na programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování pro
klienty v regionu MAS Nad Prahou z Operačního programu Zaměstnanost,
Evropských sociálních fondů, na základě Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace
č. OPZ/2.3/047/0009888.
V roce 2018 nás finančně podpořilo celkem 27 dárců.
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6. Nejsme na to sami, děkujeme!
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Naše práce je realizována s finančním přispěním EU ESF OPZ.
Naše práce je realizována s finančním přispěním Středočeského kraje.
Nadace ČEZ
MERO ČR, a.s.
Ackermann architekti s.r.o.
MONETA Money Bank, a.s.
Nadační fond Mana potřebným
Město Mělník
Město Kralupy nad Vltavou
Kateřina Stáňová
MERITOOLS, s.r.o.
MV BAU, s.r.o.
Obec Bašť
Skautské středisko Willi Líbeznice
STAVDEKOR, s.r.o
GIVT.cz
Pavla Sadovská
Ing. Hana Bartošová
Ing. Petr Kohout
Jana Hanusová
Marie Fabianová
Margit Gáborová
Helena Baráthová
Alexandra Císařová
Michaela Dienstbierová
Milan Nedvěd
Ludmila Doušová
Čestmír Novotný
Jakub Jansa
Stanislava Kolaříková
Obec Líbeznice
Město Odolena Voda
Soukromá střední škola výpočetní techniky s.r.o.
Vendula Kosíková
P. Mgr. Kamil Vrzal – farnost Odolena Voda
Nadační fond Ivany Zemanové
Poetická kavárna Pohodvej anděl
Dignita s.r.o.
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Děkuji celému týmu hospice za obětavou práci v uplynulém roce, za vytrvalost, za nasazení
a lásku s jakou vstupoval každý do našich rodin. Poděkování patří také našim nejbližším.
S jejich podporou a pomocí se nám dařilo realizovat plány v roce 2018 mnohem lépe.
Věra Petráčková

Fotografie byly použity se souhlasem osob na nich zachycených.
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Finanční zpráva

7.

HOSPIC TEMPUS z.s.

KEO-W 1.11.273 / Uc10y

Výsledovka analytická za období 1.2018 - 12.2018

zpracováno: 31.12.2018
strana: 1 / 1
Běžné období
Hlavní činnost
Hospodářská
činnost

NÁKLADY
SU AU
501 0300 Spotřeba materiálu
501 0301 Spotřeba materiálu
501 0301 Spotřeba materiálu-DKP

52 545,96
48 749,00
65 170,00

0,00
0,00
0,00

501
501
501
512
512
518
518

0301 suma SU AU
0333 Spotřeba materiálu-phm
*
Spotřeba materiálu
0300 Cestovné
*
Cestovné
0300 Ostatní služby
0300 Ostatní služby- proúčtování dotace Mělník

113 919,00
4 773,00
171 237,96
48 536,00
48 536,00
49 900,00
25 430,00

0,00
0,00
0,00 *
0,00
0,00 *
0,00
0,00

518
518
521
521

0300 suma SU AU
*
Ostatní služby
0300 Mzdové náklady-OPZ
0300 Mzdové náklady

75 330,00
75 330,00
25 000,00
578 309,00

0,00
0,00 *
0,00
0,00

521
521
524
524
582
582

0300 suma SU AU
*
Mzdové náklady
0300 Zákonné sociální a zdravotní pojištění
*
Zákonné sociální pojištění
0300 Poskytnuté členské příspěvky
*
Poskytnuté členské příspěvky

603 309,00
603 309,00
93 149,00
93 149,00
2 750,00
2 750,00

0,00
0,00 *
0,00
0,00 *
0,00
0,00 *

994 311,96

0,00

Celkem N Á K L A D Y

Běžné období
Hlavní činnost
Hospodářská
činnost

VÝNOSY
SU AU
602 0300 Tržby z prodeje služeb
602
682
682
691
691
691
691

59 350,00

*
Tržby z prodeje služeb
0300 Přijaté příspěvky (dary)
*
Přijaté příspěvky (dary)
0300 Provozní dotace-Mělník
0300 Provozní dotace
0300 Provozní dotace-Kralupy
0300 Provozní dotace-KU

691 0300 suma SU AU
691 *

Provozní dotace

Celkem V Ý N O S Y
Hospodářský výsledek dle činnosti:
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM:

-117 242,96

0,00

59 350,00
562 719,00
562 719,00
20 000,00
30 000,00
5 000,00
200 000,00

0,00 *
0,00
0,00 *
0,00
0,00
0,00
0,00

255 000,00
255 000,00

0,00
0,00 *

877 069,00

0,00

-117 242,96

0,00

ackermann architekti
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