„Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas…“
(Beethoven)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ÚVODNÍ SLOVO
Málokdo z nás si dokázal představit, jak náročný pro všechny rok 2021 bude. Nikdo netušil,
jak se bude vyvíjet situace způsobená pandemií virové choroby Covid-19. Tato pandemie
mnohým změnila nejen osobní životy, ale i ty pracovní. My jsme náročný rok 2021 i přes
všechny těžkosti společnými silami zvládli. Ba co více – usilovně jsme pracovali na rozšíření
služeb, účastnili jsme se řady nových akcí, náš tým se rozrostl o nové kolegy.
A právě našim zaměstnancům, kteří projevili mimořádné odhodlání, nasazení a empatii,
bychom chtěli na tomto místě poděkovat.
Další díky patří našim dobrovolníkům, podporovatelům a příznivcům – i ti se značnou mírou
podílejí na tom, že služby HOSPICE TEMPUS, z.s. mohou být poskytovány.
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PŘEDSTAVENÍ
„To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“
(Matka Tereza)

Zapsaný spolek HOSPIC TEMPUS, z.s. poskytuje od roku 2017 v okrese Mělník a části okresu
Praha východ komplex zdravotních a sociálních služeb. Jedná se především o služby domácího
hospice, ambulanci paliativní medicíny a dále při volné kapacitě nabízíme samostatné
odlehčovací služby a odborné sociální poradenství.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Ve spolupráci s praktickými lékaři a nemocnicemi provozujeme ve vlastním sociálním prostředí
klienta (v jeho domácnosti) odbornou domácí hospicovou péči, která je určena osobám
v terminálním stadiu nevyléčitelné choroby. Za všech okolností dbáme na zachování lidské
důstojnosti a jedinečnosti. Snažíme se být klientovi a jeho rodině podporou nejen fyzickou,
ale i psychickou.
Příjem do péče provádí lékař hospice spolu s vrchní sestrou. Poté zdravotní sestry pravidelně
dochází do domácností, vedou pečující rodinu k samostatnosti, průběžně kontrolují zdravotní
stav klienta, podávají mu léky (injekčně či infuzí), včetně opiátů, převazují rány, měří
fyziologické funkce. Poradí s pitným režimem a stravováním, s příznaky těžké nemoci, jako
jsou bolest, dušnost, nevolnost, zácpa. Při návštěvách si zdravotní sestry vyhrazují dostatek
času pro zdravotní péči a také pro sdílení obav rodiny, jak co nejlépe zvládnout těžké okamžiky
spojené s umíráním. Četnost návštěv se přizpůsobuje aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta a
požadavkům rodiny. Zdravotní službu poskytujeme 24 hodin denně s možností telefonických
konzultací.
Pečovatelky ukazují pečujícím osobám, jak se o nemocného starat. Zajišťují přímou pomoc
v oblasti osobní hygieny a dalších oblastech péče, vysvětlují polohování nemocného, ukazují
používání kompenzačních pomůcek.
Zapůjčujeme podpůrné přístroje a kompenzační pomůcky usnadňující péči o nemocného
(převoz lůžka zajišťuje technický pracovník hospice).
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Zprostředkujeme duchovní pomoc, pokud si to klient přeje.
Psychoterapeutická pomoc je určena nejen pro nemocné, ale i pro pečující osoby.
Sociální pracovnice poskytuje poradenství a pomoc při jednání s úřady. Pozůstalým následně
pomáhá zvládnout zármutek a provádí je obdobím po úmrtí.

AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY
Ambulance paliativní medicíny pro nevyléčitelně nemocné se zaměřuje na zlepšení kvality
života, léčbu bolesti a ostatních symptomů doprovázejících vážná onemocnění.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Odborné sociální poradenství je zaměřeno především na podporu nevyléčitelně nemocných,
pečujících a pozůstalých při zvládání zármutku. Dále se jedná o poradenství v oblasti sociálních
dávek, zejména příspěvku na péči, v oblasti důchodového systému, pomoc v jednání s úřady,
sepisování úředních podání.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Kvalifikované odlehčovací služby, které jsou určeny pro širokou veřejnost, vytváří pečujícím
osobám dostatečný časový prostor pro nezbytný odpočinek a načerpání nových sil. Pečující
si tak i mohou vyřídit osobní věci.
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PRŮBĚH ROKU 2021
V roce 2021 jsme domácí hospicovou péči poskytovali v 62 rodinách, doprovodili jsme
50 klientů, a vykonali 752 návštěv.
Počet klientů, které jsme doprovodili – v období 2017-2021
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Počet

9

33

59

70

50

119

298

516

520

752

klientů
Počet
návštěv

Pokles počtu klientů v roce 2021 přičítáme zejména skutečnosti, že velké procento osob
se závažnými chorobami se díky nákaze Covid-19 dostalo do nemocničních či jiných
pobytových zařízení.
I když jsme v roce 2021 doprovázeli v menším počtu rodin než v roce předešlém, zvýšil
se počet vykonaných návštěv, u pěti klientů péče přechází i do roku 2022.

V důsledku stále narůstající poptávky po odlehčovacích službách jsme v roce 2021 kapacitu
služby rozšířili. V průběhu roku byly přijaty nové pracovnice v sociálních službách
(pečovatelky) a pořízeny nové kompenzační pomůcky. S ohledem na zvyšující se počet
zaměstnanců, stávající zázemí kanceláře přestávalo být vyhovující.
Nejzásadnějším úkolem pro rok 2021 tak bylo získání větších prostor. Ihned po uvolnění
vládních opatření jsme začali s výběrem vhodných prostor k pronájmu a následně v měsíci
srpnu se stěhováním. Než se samotné stěhování uskutečnilo, bylo potřeba prostory (několik
místností) připravit. Zaměstnanci přiložili ruku k dílu – odstranili staré nánosy barev
na zárubních a radiátorech, natřeli je novou barvou, provedli výmalbu místností, položili
koberce a sestavili nový nábytek. Tyto společné činnosti byly zajímavým zpestřením jinak
docela často náročných dní.
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Na nové adrese sídla spolku, která je shodná s adresou provozovny, je aktuálně dostatek místa
jak pro kanceláře a zázemí, tak také pro možnost otevření půjčovny pomůcek.
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Nové prostory jsme veřejnosti představili v průběhu Týdne mobilních hospiců. Dne 4.10.2021
jsme při příležitosti otevření Knihy živých pozvali pozůstalé z rodin, kde jsme doprovázeli.
Společně jsme jejich blízké v Knize živých vyhledali, zavzpomínali, sdíleli příběhy
i zkušenosti, naslouchali jim.

V průběhu Týdne mobilních hospiců jsme také seznamovali veřejnost s možnostmi mobilní
hospicové péče. Propagovali jsme tzv. „Papučový den“, na Náměstí Míru v Mělníku jsme
uspořádali veřejnou sbírku na provozní náklady hospice. Někteří kolemjdoucí pokládali otázky
ohledně našeho fungování, jiní se otázkou smrti nechtěli zabývat. Přišlo za námi i několik rodin,
v nichž jsme doprovázeli, což byla dojemná setkání pro obě strany. Pro dárce jsme měli
připravené malé dárky. Díky této akci se nám podařilo domluvili na spolupráci s novým
lékařem.
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Pod záštitou MUDr. Václava Ptáčníka a Pavla Nováka se v prosinci konal před mělnickou
restaurací Vinný Dvůr benefiční prodej, během kterého jsme po dvě neděle nabízeli námi
upečené vánoční cukroví. Do naší zapečetěné kasičky jsme získali částku na zakoupení počítače
pro administrativní pracovnici hospice. Zejména se nám však povedlo dostat myšlenku domácí
hospicové péče do širší veřejnosti.

7

Během roku jsme opět průběžně oslovovali různé nadace, organizace a firmy s prosbou
o materiální či finanční podporu.
Například v červenci jsme se opakovaně zúčastnili výzvy „Vy rozhodujete, my pomáháme“
společnosti Tesco v rámci podpory Nadace rozvoje občanské společnosti. Tentokrát jsme se
umístili na 2. místě, čímž jsme získali finanční prostředky ve výši poloviny částky potřebné
k zakoupení koncentrátoru kyslíku. Druhou polovinu částky jsme získali z Nadačního fondu
Umění doprovázet.

Díky příspěvku VDV Nadace Olgy Havlové jsme mohli zakoupit nové polohovací lůžko
s antidekubitní matrací a nové zdravotnické brašny s mnoha praktickými kapsami, které
zdravotním sestrám a pečovatelkám v terénu velmi usnadňují práci. Zakoupili jsme i spotřební
materiál pro péči o naše klienty.
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Brandýský Dobročinný obchod DOBROMYSL, který je provozovaný MAS – Střední Polabí,
z.s., nám věnoval částku na nákup knih do naší knihovny. Ta je k dispozici pro blízké z rodin,
kteří potřebují naději, podporu a vysvětlení témat ještě z jiné strany, než jsme schopni nabídnout
my.

Podpořeni jsme byli také Středočeským Humanitárním fondem. Jejich příspěvek nám pomohl
spolufinancovat pořízení dvou osobních automobilů pro náš terénní tým. Z několika firem,
které jsme s našimi požadavky v rámci výběrového řízení oslovili, odpověděla pouze jediná,
a to AUTO-BRANKA, spol. s r.o.
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Někteří dárci si k nám cestu dokáží najít sami. Například jedna z rodin, kde jsme doprovázeli,
darovala pro naše zaměstnance 600 kusů respirátorů.

Další z pravidelných dárců je paní Kamila Rubešová z Kozomína, která udělala na Vánoce
radost našim zaměstnancům v podobě darování medu, svíček, kávy a dalších drobností.

10

Po celý rok také samozřejmě probíhalo vzdělávání pracovníků. Nejčastěji formou webinářů,
avšak v měsíci září to byla prezenční forma každoroční Paliativní konference, která se konala
v Plzni. Víkend plný nových informací si užila velká část našich zaměstnanců.
Naše paní ředitelka a sociální pracovnice se účastnily i komunitních plánování měst a setkání
místních akčních skupin, navazovaly spolupráci s dalšími poskytovateli služeb. Na schůzkách
se zástupci paliativních týmů nemocnic jsme projednávaly zejména důležitost včasného předání
paliativních pacientů do domácí hospicové péče.
Naše sociální pracovnice také navštívila tři pozůstalé rodiny, které jsme doprovázeli,
a připravila s nimi rozhovory na téma, čím vším si prošly při doprovázení pomocí domácího
hospice, co očekávaly od našich služeb, čím byly překvapené, co prožívaly kdysi a jak na toto
náročné období vzpomínají dnes. Rozhovory vyšly v září v několika městských periodikách.
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SHRNUTÍ
Pro náš spolek byl rok 2021 přínosný. Posunuli jsme jeho další rozvoj, rozšířili služby klientům
či nakoupili nové pomůcky. I přes mnohá vládní opatření a omezení společenských aktivit
se nám podařilo uskutečnit několik zdařilých akcí a setkání.
Především jsme udrželi kvalitu naší péče, dostávali jsme úžasnou zpětnou vazbu, která nám
vlévá novou sílu do žil i do dalšího roku.

Příklady zpětné vazby od pečujících:
Vážení, mnohokrát vám děkuji za opravdu velkou pomoc a současně citlivý přístup v péči
o mého milovaného manžela v jeho posledních dnech. Vy i vaše kolegyně včetně paní doktorky
jste nám byly velkou oporou a bez vaší pomoci bychom celou situaci zvládali těžce. Rádi vás
doporučíme bez obav komukoliv, kdo se bude nacházet v podobné situaci a buďte si jista, že to
budou vždy jen slova úcty a chvály. Děkuji.
E.P.
Dobrý den, vážená paní magistro, velké Díky za Vaše osobní nasazení a angažovanost. Velké
Díky za empatii, rady a čas. Nyní jsme všichni na pomyslném zlomu, kdy musíme začít fungovat
a třeba i něco změnit. Aspoň tak to cítím. Velmi si vážím Vašich postřehů a postojů. I přes těžkou
covidovou dobu se snažím šířit jen tu nejlepší zkušenost spojenou s Vaší prací a smyslem
Hospice. Přeji celému Vašemu týmu jen to nejlepší, mnoho jistoty a podpory a zdraví, upřímný
pozdrav všem.
Š. O.
V roce 2022 bychom chtěli:
udržet poskytování kvalitních služeb
nadále šířit povědomí o možnostech důstojného umírání v domácím prostředí
rozšířit tým o další zdravotní sestru a pečovatelku
zrekonstruovat prostory půjčovny a rozšířit nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
Města, obce, úřady:
Evropský sociální fond – Operační program zaměstnanost, Krajský úřad Středočeského kraje,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dolany nad Vltavou,
Dolní Beřkovice, Hovorčovice, Husinec, Kralupy nad Vltavou, Libiš, Mělník, Měšice,
Neratovice, Odolena Voda, Řepín, Tuhaň, Zdiby
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Firmy, nadace, nadační fondy, neziskové organizace:
MAS – Střední Polabí, z.s., MAS Nad Prahou o.p.s., Mělnická účetní spol. s r.o., MERO ČR
a.s., MONETA Money Bank, a.s., MV BAU s.r.o., Nadace ADRA, Nadace AGROFERT,
Nadace ČEZ, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond TESCO, Nadační fond
Umění doprovázet, ŠKOLA STYLU, s.r.o., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
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Soukromí dárci:
Ackermann Thomas, Amirzaiová Alice, Andrlová Jaroslava, Austová Barbora, Bartošová Hana,
Bělohoubek Jiří, Bílková Libuše, Bohatá Jana, Černá Marta, Dienstbierová Michaela,
Dvořáková Eva, Englichová Dana, Fialová Michaela, Hanusová Jana, Holubová Jana, Horký
Čestmír, Indruchová Kateřina, Jakoubi Alena, Janda Arnošt, Jelénková Alena, Jeníková Leona,
Kareš Martin, Klementová Andrea, Kloučková Václava, Kohout Petr, Krejsová Anna,
Křižáková Martina, Linhartová Marie, Martínková Anna, Mašková Hedvika, Munková Renata,
Nepomucký Pavel, Nesměráková Eva, Nguyen Eva, Novotná Petra, Ondráčková Šárka, Pechač
Ivan, Plachá Katarína, Polášek Ondřej, Pospíšilová Lucie, Rubešová Kamila, Sadovská Pavla,
Sommerová Iva, Strnadová Bohumíra, Šerák Jaroslav, Temrová Karla, Veselá Kristina, Vobrová
Helena, Volemanovi Jaroslava a Miloš.

Děkujeme za podporu!
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FINANČNÍ VÝKAZY
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
byla schválena členskou schůzí dne 24.6.2022

HOSPIC TEMPUS, z.s.
IČO: 058 94 271
provozovna Mělník, Bezručova 108, PSČ 276 01,
e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 720 557 554
bankovní ústav Komerční banka, a.s., č.ú.: 115-4273410257/0100
ID DS: 23we4ir
www.hospitempus.cz

Všechny fotografie byly použity se souhlasem osob na nich zachycených.
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