Výroční zpráva 2020
HOSPIC TEMPUS, z. s.

„Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas“ Ludwig van Beethoven

Úvodní slovo
HOSPIC TEMPUS, z. s. vznikl a současně začal poskytovat své služby v okresech Mělník
a Praha – východ na jaře roku 2017. Ovšem rok 2020 byl pro nás velmi náročný, nyní naše
cesta pokračuje již stabilizována a se stejným posláním jako ve svých začátcích. Po necelých
třech letech naší snahy pomoci lidem během jejich těžkého životního období, se otřásly základy
samotného hospice. Své působení v hospici ukončily předsedkyně a účetní spolku.
Od 1.1.2020 začíná nová etapa hospice. Současná předsedkyně měla nelehký úkol - během
chvíle stabilizovat základní pilíře hospice, najít účetní firmu, pokračovat v podávání dotací
a grantů, vyúčtovat poskytnuté finanční prostředky z roku 2019.
Náš tým zvládl překonat náročné období, bylo navázáno na práci z předchozích let
a pokračujeme nyní i přes nepříznivou situaci, která nás všechny na jaře 2020 ovlivnila.
Zpočátku jsme si nedovedli představit, co vše se pro nás změní, jakým způsobem budeme
pracovat a zda k nám budou přicházet noví klienti. Nikdo netušil, jak dlouho nás a naši práci
bude epidemie koronaviru ovlivňovat. Museli jsme se smířit u klientů a jejich rodin s určitým
odstupem, který vznikl obavami z covidu. Vytratila se tak trochu plná důvěra rodiny
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k doprovázejícímu personálu, ubylo doteků, které často znamenají více než slova. I tato výzva
byla pro nás poučná.
Tradičně i v roce 2020 poděkování patří především zaměstnancům hospice. Dále dárcům,
nadacím, KUSK, EU ESF OPZ, obcím a městům, kteří nás opakovaně podporují. Bez jejich
pomoci bychom nemohli realizovat naše poslání.

1. Představení
HOSPIC TEMPUS, z. s. je nezisková organizace, jejíž hlavní a podstatnou činností
je poskytování domácí hospicové péče. Snažíme se rozvíjet a šířit myšlenku umírání doma,
ve svém prostředí, v blízkosti své rodiny.
Naše organizace je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a přidruženým
členem Fóra mobilních hospiců.
Zdravotní a sociální služby máme zaregistrovány na Krajském úřadu Středočeského kraje.
Od 1. 7. 2020 jsme zařazeni v síti poskytovatelů sociálních služeb, máme uzavřenou Smlouvu
o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu se Středočeským krajem.
V domácím prostředí poskytujeme zdravotní služby klientům v terminálním stadiu nemoci
a jejich rodinám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ostatní služby multidisciplinárního týmu
poskytujeme nejčastěji po domluvě v pracovní dny.

Náš pracovní tým je složen z různých profesí – lékař s odborností z paliativní medicíny,
zdravotní sestry, psychoterapeut, duchovní, pracovník v sociálních službách, sociální
a administrativní pracovnice, technický pracovník.
Klienty po ukončení léčby ve zdravotnickém zařízení u nás přijímá lékař spolu se zdravotní
sestrou. Po přijetí klienta a nastavení plánu péče dochází do rodiny pravidelně zdravotní sestry,
které provádí potřebné zdravotní úkony - kontrolují stav pacienta, podávají léky a tišící
prostředky, komunikují s rodinnými příslušníky. V péči o nemocného vedou sestry členy rodiny
k samostatnosti, edukují v oblasti výživy, pitného režimu, příznaků spojených s těžkou nemocí
a umíráním. Rodiny mohou využít též naše odlehčovací služby – pro načerpání nových sil nebo
k vyřízení neodkladných záležitostí. Dále nabízíme konzultace se sociální pracovnicí,
psychoterapeutkou nebo duchovním.
Součástí péče je i možnost zapůjčení zdravotních pomůcek a přístrojů. Tuto službu zajištuje
technický pracovník, stará se o jejich přepravu a montáž.
U každého klienta dbáme na jeho důstojnost a jedinečnost, přihlížíme k jeho individuálním
potřebám, které nastavujeme formou individuálních plánů. Ctíme Etický kodex naší organizace.
Na klienty i jejich rodiny si vytváříme dostatečný časový prostor, současně se staráme o 5 – 6
klientů. Každý člen hospicového týmu podporuje pečující osoby, aby toto náročné životní
období zvládly co nejlépe.
Rodinu provázíme i po smrti klienta, kdy se snaží vyrovnat s jeho ztrátou. Pozůstalí mohou
využít také následné péče – například pozůstalostní návštěvy, nebo lze využít našich služeb
v řešení praktických otázek – např. vyřízení důchodů apod.

V roce 2020 jsme pomáhali v 76 rodinách, doprovodili jsme 70 klientů, vykonali 520 návštěv.

Počet klientů, které jsme měli v péči našeho hospice – v období 2017 - 2020
Rok
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Počet klientů

9

33

59

70

Počet návštěv

119

298

516

520

Co nám dodává sílu v náročné práci, jež je nám spíše posláním?
Nejvíce síly dodává zpětná vazba od pečujících:

Ještě jednou chci velmi poděkovat za celou rodinu za vaši podporu, se kterou jsme vše lépe
zvládli.
Já osobně mám teď pocit asi Smíření. Stále myslím na tatínkovy poslední chvíle, které jsou
pro mě nezapomenutelné. Prvně jsem se s touto situací setkala a myslela jsem, jak budu mít
strach, budu brečet, křičet a ono to bylo úplně jiné! Bylo to klidné, on byl krásný a naposledy
se na nás něžně podíval svýma zaslzenýma modrýma očima.
Díky vám jsme tuto cestu prošli snadněji a jsem vděčná, že jsem u toho mohla být.
Bylo to, jak jsem si přála: DŮSTOJNÉ
Děkujeme za vše
Pantůčková Mirka
Dobrý den,
Před několika týdny jsem řešila propuštění mamky z onkologie na umírání v domácí péči.
Nejsem si jista jménem toho s kým jsem mluvila, ale pokud to nejste vy, tak prosím o přeposlání
sociální pracovnici, která má na starost sociální službu pro onkologii na Bulovce.
A proč píši?
Řešila jsem tehdy pomoc domácího hospicu Tempus, popř. využití pomoci přes zdravotní službu
hrazenou pojišťovnou. řekla jste mi, že s tímto Hospicem Tempus nemáte žádné zkušenosti a že
byste asi spíše volila cestu domácího hospice, který má smlouvu s pojišťovnou anebo službu
zdravotní péče na pojišťovnu. Že na tento Hospic nemáte žádné reference od pacientů. Tak já
si dovolím jednu zaslat :)
Jedním slovem jsou super, cena 250,-Kč za sestru byla cenou konečnou, tedy bez ohledu na
dobu u nás strávenou. Během té doby byla vždy poskytnuta služba "hlídaní" nemocného abych
si mohla odběhnout, péče o hygienu, povzbuzující rozhovor se členy doprovázející rodiny. V
rámci smlouvy nám byla půjčena i řada pomůcek, za které jsem již nic dalšího neplatila. Moje
maminka zemřela po měsíci v naší péči. Sestra byla na telefonu 24hodin. Hovor ani jízdné
nebylo hrazeno navíc. Když bylo třeba hned přijela. Po úmrtí nám pomohla mamku umýt a
obléct, pomohla s vyrovnáním všem členům naší rodiny. Což kromě šesti dětí je i můj
retardovaný bratr. Jedním slovem Hospic Tempus je super! Moc doporučuji a pokud budete
mít nějakého klienta kam spadá jeho péče. Já jsem z okresu Mělník, nebojte se je doporučit. Byl
to náročný a intenzivní měsíc, ale díky tomuto hospicu jsem i se svojí velkou a náročnou rodinou
zvládla maminku doprovodit a to za minimum financí.
Přeji krásné dny.
Bc. Hedvika Mašková

2. Co nás provázelo v roce 2020
Do roku 2020 jsme vstoupili „nově“ – k 1. 1. 2020 došlo ke změně statutárního orgánu
(předsedkyně spolku) a také ke změně adresy sídla společnosti. Novou předsedkyní organizace
se stala Mgr. Dita Brezováková a sídlem společnosti se stala pobočka na adrese: Pražská
530/21, Mělník, PSČ 276 01.
Další působení hospice velmi ovlivnilo šíření viru Covid – 19. Veškeré setkávání, sdílení,
semináře, konference a akce byly buď přesunuty do on-line prostředí, proběhly v omezeném
režimu nebo bylo jejich konání přesunuto do období, kdy to bylo možné. Nicméně ani tak jsme
nepolevili a snažili se pracovat i za těchto ztížených podmínek na maximum.
Pokračovalo se v práci 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.
Snažili jsme se o rozšíření hospicového týmu pro narůstající počet klientů hospice a zvýšeného
zájmu o naše služby. V roce 2020 se nám podařilo stabilizovat sociální služby. Od 1. 9. 2020
máme novou sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Kudrnovou, rozšířený úvazek pracovnice
v sociálních službách Leonu Jeníkovou a na dohodu technického pracovníka Bc. Michala
Brezováka. Podařilo se nám uzavřít dohodu s psychoterapeutkou Mgr. Blankou Antošovou
Kejíkovou a administrativní pracovnicí Radomírou Bělohoubkovou. Stále pokračujeme
v hledání zdravotních sester a lékaře do našeho týmu.
Dalším z našich plánů bylo rozšíření našich služeb pro veřejnost. Plánovalo se zřízení a otevření
Půjčovny zdravotních pomůcek a přístrojů pro veřejnost. S tím souvisí i potřeba dalších prostor.
Tyto plány jsme vzhledem k nepříznivé epidemické situace přesunuli do roku 2021.
Během průběhu celého roku byly oslovovány obce, nadace, firmy s žádostmi o podporu naší
práce. Ze začátku roku 2020 byla odeslána potvrzení o poskytnutých finančních darech a také
vyúčtované dotace a granty poskytnuté v roce 2019.
24. 11. 2020 jsme od společnosti Kompakt spol. s. r. o. převzali tzv. sociální automobil značky
Dacia Dokker. Tento automobil byl získán díky solidaritě firem působících v naší lokalitě.
Sociální automobil využíváme k přepravě zdravotních pomůcek (především polohovacích
lůžek) a přístrojů ke klientům.

Co dalšího nás v roce 2020 potkalo:
Duben
7. 4. 2020 nám společnost HoppyGo s.r.o., dceřiná společnost společnosti ŠKODA AUTO
DigiLab s.r.o. zapůjčila bezplatně automobil na převoz pomůcek a pro dopravu sestřiček
ke klientům po dobu nouzového stavu.
26. 4. 2020 jsme díky Nadaci TESCO „Vy rozhodujete, my pomáháme“, koupili koncentrátor
kyslíku pro klienty hospice.
V dubnu byly zakoupeny knihy do naší hospicové knihovny k bezplatnému zapůjčení
doprovázejícím rodinám. Prostředky byly získány z charitativní sbírky "Adventní kalendář
pomoci 2019" (MAS - Střední Polabí, z. s).

Květen
23. 5. 2020 nás firma Český národní podnik, s.r.o. (Manufaktura) podpořila v epidemické
situaci a věnovala nám krémy a desinfekci na ruce.
Červen
1. 6. 2020 jsme od Nadace Globus „Lepší svět“ převzali „poukaz“ s částkou 50.000 Kč na platy
pracovníků v přímé péči.
Září
18. 9. 2020 – předsedkyně spolku Mgr. Dita Brezováková poskytla rozhovor, který v tištěné
podobě vyšel v městských listech Mělník, Odolena Voda, Kralupy nad Vltavou, Brandýs nad
Labem.
Říjen
7. 10. 2020 se náš spolek připojil k tzv. Papučovému dni a tím podpořili myšlenku umírání
doma. Část našeho týmu propagovala hospicovou myšlenku s papučemi na nohou před
nemocnicí v Mělníku.

19.10. 2020 s finanční podporou dobročinného obchodu Dobromysl (MAS Střední Polabí, z.s.)
se zakoupily pomůcky usnadňují péči o terminálně nemocné.
Prosinec
Dne 4. 12. 2020 byly osobně předány milé dárky pro nás (svíčky, med atd.) od paní Kamily
Rubešové v Medomečku Kozomín.

3. Pomáháme a podporujeme rodiny prostřednictvím dárců
PODPORUJÍ NÁS:
Města, obce, úřady:
Evropský sociální fond ČR, Krajský úřad Středočeského kraje, MPSV, Město Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav, Město Klecany, Město Kralupy nad Vltavou, Město Mělník, Město
Neratovice, Město Odolena Voda, Město Veltrusy, Město Velvary, Obec Bašť, Obec
Hovorčovice, Obec Husinec, Obec Chlumín, Obec Kly, Obec Líbeznice, Obec Měšice, Obec
Řepín, Obec Újezdec, Obec Úžice, Obec Zdiby
Firmy, nadace, nadační fondy, neziskové organizace:
Ackermann architekti s. r. o., Continental Automotive Czech Republic, s. r. o., Český národní
podnik, s. r. o., Globus Lepší svět, HoppyGo s.r.o., Charlie trans s. r. o., Kompakt spol. s. r. o.,
MAS-Střední Polabí z. s., Mělnická účetní spol. s r.o., MERO ČR a. s., Meritools s. r. o.,
MONETA Money Bank, MV BAU, s. r. o., Nadace AGROFERT, Nadace ČEZ, Nadační fond
TESCO, OFFICE PRO s. r. o., Parking Pro s. r. o., POLA Neratovice s .r. o., Rubešová Kamila
(Kozomínský med), ŠKOLA STYLU s. r. o.
Soukromí dárci:
Ackermann Thomas, Antošová Kejíková Blanka, Austová Barbora, Baráthová Helena,
Bartošová Hana, Bělohoubek Jiří, Brezováková Dita, Císařová Alexandra, Crhová Lenka,
Čápová Jana, Dienstbierová Michaela, Doušová Ludmila, Duong Ngoc Anh, Dvořákovi,
Egersdorfová Marcela, Fabiánová Marie, Fatková Gabriela, Fričová Thurichová Marcela,
Gáborová Margit, Hálová Pavlína, Hanusová Jana, Haškovcová Marie, Hlaváčková Iveta,

Hlaváček Radovan, Holubová Jana, Horký Čestmír, Hořánková Miloslava, Houdová Jana,
Hudec David, Charvátová Jana, Chmelíková Jaroslava, Indruchová Kateřina, Jakoubek Roman,
Jansa Jakub, Jelénková Alena, Jeníková Leona, Kirschner Jan, Klesa Petr, Kohout Petr,
Kolaříková Stanislava, Koukal Jiří, Kováčová Ivana, Králíková Alena, Krejza David, Kunc
Petr, Lamač Petr, Linhartová Marie, Máchal Jakub, Matoušek Šimon, Nagy Hana, Nedvěd
Milan, Novotný Čestmír, Ondrušová Zuzana, Pantůčková Miroslava, Pavolka Miroslav,
Peňázová Milena, Peterová Irena, Petráček Karel, Petráčková Věra, Plachý Jaromír, Pletánková
Milena, Plocková Monika, Rezek Zdeněk, Rössler Pavel, Sadovská Pavla, Sedláčková Jiřina,
Semiánová Alice, Slámová Kateřina, Sommerová Iva, Stanislavová Ludmila, Stáňová Kateřina,
Stibor Pavel, Šípová Martina, Špániková Michaela, Šťastná Václava, Švábová Monika, Vaněk
František, Vecková Marcela.

Děkujeme za podporu!

Všechny fotografie byly použity se souhlasem osob na nich zachycených.

4. Finanční výkazy

Podpora 2020

Elektronicky podepsáno
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