VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
HOSPIC TEMPUS, z.s.
„Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas“ Ludwig van Beethoven

Úvodní slovo
Domácí HOSPIC TEMPUS, z.s. působí od roku 2017 v okresech Mělník a Praha-východ. Jsme
součástí lidských příběhů a snažíme se pomoci rodinám, které se rozhodly pečovat o své
umírající blízké v domácím prostředí.
Každý z nás je individualitou. My, rodiny i klienti. Proto s úctou přistupujeme ke každému
uzavírajícímu se lidskému osudu, s lidskostí, pokorou a důstojností.
Rádi jsme nápomocni přání nemocného prožít své poslední dny tam, kde se cítí doma. Snažíme
se o umírání bez bolesti, s péčí o duši i tělo, v prostředí harmonických mezilidských vztahů.
Našim posláním je propagace a podpora domácí hospicové péče a s vděčností jsme nablízku
rodinám, které procházejí nejtěžším obdobím svého života. Zároveň je pro nás podstatné
prosazovat fakt, že umírání je přirozenou součástí života.
V roce 2019 jsme pokračovali ve všem, čemu se HOSPIC TEMPUS od svého vzniku snaží
věnovat. Nabízeli jsme služby domácí hospicové péče, služby paliativní ambulance, sociální
poradenství, odlehčovací služby a půjčovnu pomůcek pro klienty v naší péči.
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Za to vše, děkujeme zaměstnancům HOSPICE TEMPUS, dobrovolníkům, dárcům, nadacím,
KUSK, EU ESF OPZ, obcím a městům, kteří nás podporují. Podrobněji o tom, co se u nás děje
se dočtete na stránkách výroční zprávy. S jejich podporou a pomocí se nám dařilo realizovat
plány v roce 2019 mnohem lépe.

1. Představení
HOSPIC TEMPUS, z. s. je neziskovou organizací poskytující domácí hospicovou péči.
Náš tým tvoří paliativní lékařka, všeobecné zdravotní sestry, pečovatelka, fyzioterapeutka,
sociální pracovnice, dobrovolníci a technický pracovník. Pomáháme lidem, kteří se ocitli
v terminálním stadiu nevyléčitelné choroby (nejčastěji onkologické) a přejí si strávit své poslední
dny doma. Poskytujeme domácí zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí klienta,
psychosociální podporu klientovi i jeho rodině, odlehčovací a pečovatelskou pomoc. Klientům
jsme v jejich domácím prostředí k dispozici pomocí nepřetržité telefonické pohotovosti
24 hodiny denně, 7 dní v týdnu. Vycházíme z přání a individuálních potřeb klienta a klademe
důraz na tlumení bolesti, kvalitu života nemocného a na nenahraditelnost rodiny a přátel.
Zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, průběžně kontrolují zdravotní stav pacienta,
dle ordinace lékařky podávají léky (injekce a infuze), včetně opiátů, převazují rány, měří
fyziologické funkce a také pomáhají s edukací ohledně výživy, pitného režimu, příznaků těžké
nemoci, jako jsou například bolest, dušnost, nevolnost nebo zácpa.
Hospicový tým vede pečující rodinu k samostatnosti. Předvádí a vysvětluje, jak správně
manipulovat s nepohyblivým klientem, učí provádění hygieny u ležícího, jak správně polohovat
a dle možností využívá prvků konceptu bazální stimulace.
Poskytujeme také odlehčovací služby, neboť je neméně důležité vytvořit dostatečný časový
prostor pro nezbytný odpočinek a načerpání nových sil pečující osobě.
Na své klienty a jejich rodiny si vytváříme dostatek času. Proto se souběžně staráme nejvíce
o pět až šest klientů. Rodinám, o které se staráme, zajišťujeme bezplatně zdravotnické pomůcky
usnadňující péči o jejich blízkého.
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K dnešnímu dni za námi stojí více jak sto vděčných rodin. V roce 2017 jsme pracovali
v 18 rodinách a z nich doprovodili prvních devět klientů. V roce 2018 jsme již pracovali
ve 38 rodinách. V roce 2019 došlo ke zvýšení poptávky po našich službách, pracovali jsme
celkem v 66 rodinách, vykonali přes 500 návštěv, které trvají nejméně 2 hod., v případě potřeby
4 hod i více. Snažíme se přispět společnosti kvalitními službami v domácím prostředí, podpořit
a edukovat rodiny, aby uměly lépe pečovat o příbuzné, kteří umírají.

Podporujeme pečující osobu a posilujeme její odhodlání zvládnout až do konce tuto psychicky
náročnou životní situaci. Součástí našich služeb je také následující péče o pozůstalé
(pozůstalostní návštěvy).
Vývoj počtu doprovozených klientů domácí hospicové péče za roky 2017 - 2019
2017

2018

2019

Počet klientů

9

33

59

Počet návštěv

119

298

516

Zdravotní a sociální služby máme zaregistrovány na Krajském úřadu Středočeského kraje
a v Registru poskytovatelů sociálních služeb u MPSV. Od června roku 2018 také provozujeme
registrovanou paliativní ambulanci v Mělníku.
Naše organizace je řádným členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
a přidruženým členem Fóra mobilních hospiců. Podílíme se na komunitním plánování měst
a obcí v našem regionu.
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V uplynulém období se potvrdilo, že poptávka po službách domácího hospice stále vzrůstá.
Navázali jsme spolupráci s několika praktickými lékaři v regionu, oslovili jsme obce a města,
navštívili jsme nemocnice a polikliniky a nabídli jsme své služby občanům prostřednictvím
našich letáčků a webových stránek.
Snažíme se o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, ale prozatím se nám to nedaří.
Klienti a jejich rodiny si na péči částečně přispívají. Byli jsme nuceni vypracovat ceník námi
poskytovaných služeb, který najdou rodiny na webových stránkách hospice. Ceník je nastaven
tak, aby péče byla dostupná pro každého.
Provoz domácího hospice je závislý na darech od nadací, firem i jednotlivců. S žádostmi
o finanční pomoc se obracíme i na obce, kde doprovázíme. Jsme vděční za každou pomoc.

2. Co nás provázelo v roce 2019
Ukázalo se, že potřeba našich služeb je značná a rok od roku narůstá.
Navštívily jsme celkem 66 rodin z 32 měst a obcí regionu Mělník a Praha – východ, kde jsme
aktivně pracovali.
S nárůstem počtu našich klientů a tím i pomůcek, bylo nutné hledat větší a odpovídající skladové
prostory, ty dosavadní v Mělníku byly již nedostačující. Tyto prostory nám bezplatně pronajala
obec Líbeznice.
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Snažili jsme se být součástí komunity, ve které působíme. Celý rok jsme spolupracovali a stali se
členy MAS Nad Prahou, MAS Střední Polabí a MAS Vyhlídky.
Bohužel i tento rok jsme obdrželi negativní odpověď ze Všeobecné pojišťovny ohledně smlouvy
o Poskytování a úhradě hrazených služeb, nadále tedy naše péče není hrazena veřejným
zdravotním pojištěním.
Podstatné pro nás bylo další vzdělávání a přijímání novinek z oblasti paliativy, po celý rok jsme
navštěvovaly odborné konference, semináře a kurzy. Mezi zásadní patřil kvalifikovaný kurz
ELNEC pro všeobecné sestry pracující v paliativní péči, kterého se zúčastnila Leona Jeníková.
Přínosný pro nás byl seminář pro zdravotní sestry a sociální pracovnice, který pořádalo Fórum
mobilních hospiců. Sdílení dobré praxe a zjištění, že všechny mobilní hospice řeší podobné
problémy či stejné řešili, když svou službu rozvíjeli, bylo uklidňující a přínosné. Rády jsme
se zúčastnily XI. celostátní konference paliativní medicíny v Olomouci.

Poprvé jsme se zapojili do týdenní kampaně pro mobilní hospice. Papučový den jsme pojali
vskutku velkolepě. Tento den jsme využili k propagaci hospicové myšlenky naplno.
Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl.m. Prahy, společností Stavdekor s.r.o. a Českou
spořitelnou, a.s. jsme pořádali celodenní jízdu Osvětovou tramvají Prahou. Každý, kdo nastoupil
a měl zájem, dostal koláčky a mnoho cenných informací o domácí hospicové péči v České
republice.
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Nadále jsme pracovali v rámci dotace 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.
Ovšem s posledním měsícem v roce nás čekala zásadní personální změna, kdy se z osobních
důvodů rozhodla předsedkyně domácího hospice, paní Věra Petráčková, náš spolek opustit
a předat vedení spolku. Plně jsme respektovaly její rozhodnutí a patří jí velké díky, bez ní by
HOSPIC TEMPUS nikdy nevznikl. Předsedkyní se stala Mgr. Dita Brezováková. Hodně síly.

3. Nejsme na to sami!
V roce 2019 nás finančně podpořilo celkem 35 dárců.
Naše práce byla realizována s finančním přispěním EU ESF OPZ a Středočeského kraje.
Dárci za roky 2017 - 2019
Města, obce: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Město Klecany, Město Kralupy nad
Vltavou, Město Mělník, Město Neratovice, Město Veltrusy, Město Velvary, Obec Bašť, Obec
Chlumín, Obec Kly, Obec Líbeznice, Obec Měšice, Obec Řepín, Obec Újezdec, Obec Úžice,
Firmy, nadace, nadační fondy, neziskové organizace: Ackermann architekti s.r.o., Bašť se baví,
z.s., Dignita s.r.o., Givt.cz, I.C.S. a.s., Mana potřebným, MERO ČR a.s., Meritools s.r.o.,
MONETA Money Bank, MV BAU, s.r.o, Nadace ČEZ, Nadační fond Ivany Zemanové,
Nadační fond TESCO, Nadace Vodafone ČR, Neštická – Neštický v.o.s., OFFICE PRO s.r.o.,
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Pražská energetika, a.s., Pražská teplárenská a.s., Rubešová Kamila (Kozomínský med), Skaut
Líbeznice, Soukromá střední škola výpočetní techniky, Stavdekor s.r.o., Varhaníková Lenka
(zákazníci obchůdku Do poslední chvíle spolu – procenta z objednávek), VEDEX s.r.o.
Soukromí dárci:
Antošová Kejíková Blanka, Austová Barbora, Baráthová Helena, Bartošová Hana, Brezováková
Dita, Císařová Alexandra, Čápová Jana, Dienstbierová Michaela, Doušová Ludmila, Dvořákovi,
Fabiánová Marie, Fatková Gabriela, Gáborová Margit, Hanousková, Hanusová Jana,
Haškovcová Marie, Hlaváčková Iveta, Hlaváček Radovan, Hořánková Miloslava, Hudec David,
Jansa Jakub, Kirschner Jan, Klesa Petr, Kloudovi, Kohout Petr, Kolaříková Stanislava,
Koprnická Lucie, Kosíková Vendula, Kováčová Ivana, Matoušek Šimon, Nagy Hana, Nedvěd
Milan, Novotný Čestmír, Ondrušová Zuzana, Pavolka Miroslav, Peterová Irena, Petráček Karel,
Petráčková Věra, Plachý Jaromír, Plocková Monika, Procházka Dalibor, Rezek Zdeněk, Rössler
Pavel, Sadovská Pavla, Sedláčková Jiřina, Semiánová Alice, Sommerová Iva, Stanislavová
Ludmila, Stáňová Kateřina, Vaněk František, Vosáhlová Lenka
Děkujeme za podporu!
Doufáme, že se bude zvyšovat počet dárců jako je na fotografii vlčích máků.

Všechny fotografie byly použity se souhlasem osob na nich zachycených
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4. Finanční zpráva
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