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„Existují pouze dva dny v roce,
kdy nemůžeme udělat vůbec nic.
Jedním je včerejšek a druhým zítřek.
Proto je dnešek tím správným dnem,
kdy má člověk milovat, konat a žít.“
Dalajláma

Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu o činnosti mobilního hospice Nejste
sami za rok 2019. Jsem moc rád, že stejně jako v předchozích letech jsme
opět dokázali zvýšit prakticky všechny sledované ukazatele a výrazně narostl
i počet klientů, kterým jsme mohli poskytnout naši péči. Meziroční nárůst
počtu klientů činil 45 % a byl možný jen díky tomu, že se téměř o třetinu zvýšil
objem finančních prostředků, které se nám podařilo z nejrůznějších zdrojů
naší činnosti shromáždit.
Když jsme mobilní hospic zakládali, tak nebylo vůbec jisté, že se nám bude
tak dařit a už vůbec jsme nemysleli, že se během několika málo let staneme v celostátním měřítku jedním z největších poskytovatelů domácí specializované paliativní péče. Přirozeně to všechno má své důvody a za vším
stojí obrovský kus práce těch, kteří se na chodu organizace podílejí a kteří
nám šlechetně pomáhají. Naše organizace je tvořena dvěma samostatnými
týmy specializujícími se na dětské a dospělé pacienty a jejich rodiny. Ale jinak
všichni tvoří jeden sevřený celek směřující ke společnému cíli – k poskytování
vysoce profesionální práce s co možná největší mírou lidskosti, vstřícnosti,
ochoty a lásky k bližním. Práce v mobilním hospicu je často smutná, ale přes
to je radostí, protože vidíme, jak hodně je prospěšná a jak si jí lidé váží. V naprosté většině případů by naši pacienti nemohli zůstat v posledních dnech
svého života ve svých domovech a byli by odkázání na pomoc zdravotníků
v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných. A oni to dobře ví, stejně
jako jejich blízcí, kteří jim v posledních dnech života poskytují svou láskyplnou pomoc.
Moc rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří nám jakkoliv v roce
2019 pomohli. Často se jednalo o pomoc symbolickou, ale víte, jak velkou
radost může udělat, když pošle vysokoškolák na naši činnost sto korun? Opět
se rozšířil počet obcí a měst z okolí Olomouce. Na každou obec se neustále obrací množství žadatelů o poskytnutí příspěvků, takže víme, jak těžké je
mnohdy rozhodování o tom, komu by se mělo poslat pár tisíc korun. Stejný
tlak je ale i na velké dárce. A i u nich nacházíme zvýšenou míru podpory. Moc
si vážíme těch, kteří nám pomáhají pravidelně, někteří od samého našeho
vzniku! Máme uzavřeny smlouvy o financování se všemi zdravotními pojiš3

ťovnami, což považujeme za jednoznačný úspěch a důkaz kvality poskytovaných služeb. Velmi si vážíme i významné pomoci z rozpočtu Statutárního
města Olomouc a Olomouckého kraje.
V neposlední řadě z celého srdce a za celou správní radu děkuji všem našim
zaměstnancům a spolupracovníkům. Pevně věřím tomu, že bezvadná parta
se bude ještě dál rozšiřovat. Smysl naší práce je jasný a rozumí mu stále více
z nás.

Martin Štainer

zakladatel, předseda správní rady
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Poslání organizace
MOTTO:

Pomůžeme vašim blízkým odcházet
v kruhu rodiny.
Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, jehož hlavním posláním je
poskytování mobilní specializované paliativní péče v Olomouci a okolí. Nemocným a jejich rodinám nabízíme vysoce odbornou a profesionální pomoc
v závěrečné fázi života nemocného. Naše specializace navazuje na nemocniční péči v širší paletě doprovodných služeb zejména tam, kde rodina pacienta
nemá dostatečné odborné znalosti v péči o vážně nemocného.
Záměrem je vytvoření prostoru pro důstojné a kvalitní doprovázení umírajících a těžce nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Děláme maximum proto, aby konečná etapa lidského života byla přijatelná pro pacienta
i jeho blízké. Smrtí naše práce nekončí; doprovázíme blízké i po smrti, při smíření se s odchodem milované osoby.
Poskytované služby jsou multidisciplinární, orientující se na zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní pomoc, na podporu pacientů v terminálním stadiu onemocnění tak, aby jim bylo umožněno odejít důstojně v jejich
přirozeném sociálním prostředí, v kruhu přátel a rodiny.
Dlouhodobě probíhá spolupráce s dalšími
organizacemi na prosazování strukturálních
změn v oblasti péče
o umírající. Stěžejním
cílem naší služby zůstává péče o nevyléčitelně nemocné dospělé
a děti.
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Orgány organizace
SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
předseda správní rady

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
místopředseda správní rady

ŘEDITELKA

REVIZOR ÚČTU

Mgr. Kateřina Tichá, DiS.

Ing. Tomáš Chudoba

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
člen správní rady

Sídlo, kontaktní pracoviště, identifikační data
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
Sídlo ústavu: Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
Kontaktní pracoviště: Stupkova 18, 779 00 Olomouc
Tel.: 703 134 603 | www.nejstesami.eu | IČO: 048 71 234 | IČZ: 891 00 390
Číslo běžného bankovního účtu vedeného u FIO banky Olomouc: 2901000090/2010
Číslo sbírkového bankovního účtu vedeného u FIO banky Olomouc: 2801702677/2010
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Stručná historie
Do roku 2016 v Olomouckém kraji poskytoval hospicové služby pouze lůžkový Hospic na Svatém Kopečku. Až do té doby nebyla přístupná mobilní
specializovaná paliativní péče, která by poskytovala služby v domácím prostředí. Samotná myšlenka založení mobilního hospice vyvstala u zakladatelů v roce 2014, tedy poměrně dlouhou dobu před oficiálním založením
organizace v březnu 2016.
Příprava založení ústavu a splnění všech potřebných náležitostí zabrala
dlouhé dva roky. Po náročné proceduře získání nutných registrací zdravotních služeb 22. září 2016 fakticky začalo poskytování odborné komplexní paliativní domácí péče, založené na profesionální lékařské a sesterské práci. Díky
vzniku nestátního zdravotního zařízení se otevřela možnost zůstat se svými
blízkými v přirozeném rodinném prostředí do poslední chvíle. Rodiny smrtelně nemocných tak přestaly být odkázány pouze na pomoc ústavních zařízení.
Za dobu poskytování mobilní specializované paliativní péče se nám podařilo doposud doprovodit více jak tři stovky vážně nemocných dětských i dospělých pacientů, kteří poslední dny strávili ve svých domovech, obklopeni
péčí svých blízkých.

Pracovní tým
Garantem mobilní specializované paliativní péče a vedoucí lékařkou zdravotní služby je MUDr. Miluše Schwubová, garantem paliativní péče pro děti je
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. Na multidisciplinární péči se v roce 2019 podílelo
celkem 33 členů dospělého a dětského paliativního týmu.
Lékaři zabezpečující mobilní specializovanou paliativní péči pro děti
i dospělé:
Dospělý tým:
Dětský tým:
• MUDr. Miluše Schwubová
• MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
• MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
• MUDr. Jan Hálek Ph.D.
• MUDr. Emil Berta, Ph.D.
• MUDr. Vojtěch Bodnár
• MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.
• MUDr. Martin Wita
• MUDr. Kateřina Dvořáková
• MUDr. Kateřina Dorazilová
• MUDr. Petra Thinová
• MUDr. Hana Škodová
• MUDr. Pavel Honig
• MUDr. Soňa Šuláková, Ph.D.
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Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými zdravotními
sestrami a dětskými sestrami, které disponují zkušenostmi z oblasti péče
o vážně nemocné dospělé i děti.
Tým zdravotních sester:
Dospělý tým:
• Šimáčková Lenka, vrchní sestra
• Bc. Bílková Kateřina
• Kopřivová Věra, DiS.
• Raclavská Denisa, DiS.
• Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
• Hamplová Michaela

Dětský tým:
• Mgr. Šibravová Věra
• Nováková Andrea
• Bc. Siegelová Dagmar
• Smečková Hana
• Doležalová Mária
• Grácová Alena
• Rellová Jana
• Hůlková Eva
• Mgr. Pavlína Medková

Klinický farmaceut:
• Mgr. Jindřiška Voláková, Ph.D.
Psychologická podpora:
• Mgr. Drahomír Ševčík
– pro rodiny s dětskými pacienty
• PhDr. Marie Marečková, Ph.D. – pro rodiny s dospělými pacienty
Supervize pracovníků týmu:
• PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Spirituální poradenství klientům a jejich rodinám:
• Vítězslav Vurst, B.Th
Odborné sociální
poradenství, poradenství
pro pozůstalé:
• Bc. Kateřina Bílková
• Mgr. Kateřina Tichá, DiS.
• Vítězslav Vurst, B.Th.
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Významné aktivity
roku 2019
Od začátku roku pokračoval rozvoj spolupráce v oblasti zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné pacienty. Hlavním spolupracujícím partnerem je i nadále Fakultní nemocnice Olomouc, kde se nám podařilo navázat nově spolupráci s Kardiologickou i Hemato-onkologickou klinikou. Spolupráci se také
podařilo navázat s hlavní sestrou Nemocnice Šternberk.
První měsíce roku 2019 byly pro nás důležité také v oblasti úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Většinu smluvních vztahů s pojišťovnami jsme
uzavřeli již na počátku roku 2018 a tak jsme rádi, že v tomto roce jsme podepsali smlouvu o úhradě „mobilní specializované paliativní péče“ i se Zdravotní
pojišťovnou Ministerstva vnitra. Všichni naši pacienti tak měli od tohoto roku
poskytovanou péči zcela ZDARMA.
V jarních měsících jsme úspěšně podali žádost na pořízení osobního automobilu do dotačního titulu Statutárního města Olomouce. V pořadí již třetí
vozidlo je využíváno při dopravě za našimi pacienty při provádění zdravotně-sociálních služeb, které jsou poskytovány až do vzdálenosti 30 km od Olomouce. Statutárnímu městu patří velké poděkování.
V průběhu roku jsme mohli díky báječné nabídce dobrovolníků začít v našich rodinách nabízet muzikoterapii i canisterapii. Jsme rádi, že můžeme
v době naší péče zprostředkovat pacientům a jejich rodinám i další doprovodné aktivity, které naplní jejich čas strávený doma.
I v tomto roce jsme pokračovali v předchozí započaté spolupráci s obcemi v okolí Olomouce, jejichž podpora je rok od roku širší. Dále jsme obdrželi významnou dotaci ve výši 200.000 Kč ze Statutárního města Olomouce
a 350.000 Kč na provoz mobilní specializované paliativní péče od Olomouckého kraje.
K nejvýznamnějším dárcům řadíme např. Výbor dobré vůle Olgy Havlové, Nadační fond Pomozme dětem žít lépe, Nadace ČEZ pomáhej pohybem,
ČSOB pomáhá regionům, Nadace Tesco, Nadace ECCE HOMO, další nadační fondy, ale i mnoho jednotlivých drobných dárců, kterým za jejich štědrou
podporu patří obrovský dík!
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Projekty
V roce 2019 jsme díky podpoře Evropského sociálního fondu realizovali celkem 3 projekty. Tříletý projekt „Doprovázení přes hranice“ se zaměřoval na
tzv. neformální pečovatele, tedy na osoby, které se starají o své těžce nemocné blízké. Často musí ukončit zaměstnání. Pomohli jsme jim v orientaci v systému sociálních dávek, poskytli jsme jim vědomosti a dovednosti potřebné
pro adekvátní péči. Tito lidé jsou velkými hrdiny, na které se často zapomíná.
Díky projektu jim v jejich nelehké životní situaci pomáháme. Tento projekt
byl v dubnu 2019 po splnění všech povinných indikátorů úspěšně ukončen.
Obdobným projektem je také tříletá podpora až 75 rodin z obcí Místní
akční skupiny Moravská cesta, která potrvá do srpna roku 2020.
Třetí z realizovaných projektů nese název „Doprovázení přes hranice II.“
a slouží především k realizaci setkávání svépomocných skupin neformálních
pečujících, ale také k podpoře setkávání multidisciplinárních týmů s cílem řešit a pomoci pečujícím zvládat dlouhodobě náročnou a vyčerpávající situaci.
Podali jsme také dva nové projekty. Jeden na investiční podporu, a to
do Integrovaného operačního programu, s cílem získat finanční prostředky
na nákup multifunkčního automobilu. Druhý pak na další podporu neformálních pečujících z obcí Místní akční skupiny Moravská cesta. Oba projekty budou realizovány v roce 2020.

Vzdělávání
Během celého roku se nám dařilo průběžně se vzdělávat v oblastech komunikace a v odborných lékařských a ošetřovatelských tématech. Většina dospělého i dětského týmu prošla komunikačním výcvikem „Sdělování zvlášť
závažných zpráv“, realizovaným Centrem paliativní péče. Naši pracovníci se
účastnili také specializovaného vzdělávání Fóra mobilních hospiců.
Dařilo se nám vystupovat s našimi příspěvky na nejrůznějších seminářích,
konferencích i přednáškách na témata domácí paliativní péče nebo komunikace, kterých se účastnili lékaři, sestry, psychologové, studenti lékařských
fakult, sociální pracovníci, ale také široká veřejnost.
Díky druhému roku stipendijního programu Nadačního fondu AVAST pro
10

paliativní lídry měla naše ředitelka Mgr. Kateřina Tichá možnost vzdělávat i na
řídících pozicích. Ředitelka měla možnost účastnit se významných paliativních konferencí a událostí, využívat hodiny osobního koučinku, prohlubovat
své vzdělání v oblastech prezentačních, týmových či manažerských dovedností. Toto stipendium bylo na konci roku 2019 úspěšně dokončeno.
Oba paliativní týmy podstupovaly pravidelně hodiny skupinové supervize.

Propagace
Máme velkou radost, že i tento rok byl ve znamení pokračování velmi lidské
a profesionální spolupráce s prof. Jindřichem Štreitem, který nám již druhý
rok pomáhá díky svým fotografiím s propagací naší činnosti. Navazujeme na
naši putovní výstavu s názvem „…s láskou“, kterou se snažíme ze stávajících
18 obrazů rozšířit na konečných 35. Původní výstava se během roku objevila
na mnoha místech po celé České republice. Byli jsme poctěni tím, že první rozšířenou výstavu spatřila právě komunita odborné paliativní veřejnosti, a to při příležitosti konání XI. Celostátní konference paliativní medicíny
v Olomouci.
Velký dík si zaslouží především rodiny a pečující, kteří s fotografováním
souhlasili a nechali nahlédnout do svých životů
v nelehkých chvílích. Spolupráce s panem profesorem Štreitem vyvrcholila na konci roku, kdy jsme
z tisíců získaných fotografií společně vybrali 55
nejlépe popisujících naši službu a zpracovali jsme
jedinečnou publikaci s názvem „….s láskou“. Tato
publikace byla vydána v nákladu 2000 ks a bude
sloužit jako propagační nástroj naší činnosti i domácí paliativní péče obecně.
Během roku jsme naši činnost prezentovali v Českém rozhlase Olomouc,
v místních tištěných mediích, byly natočeny reportáže v České televizi, TV
Morava i TV Přerov.
Již tradičně jsme se s několika propagačními aktivitami zapojili do říjnové
celorepublikové kampaně „DOMA“. Nechyběla ani tradiční aukce uměleckých
děl konaná v Centru pohybu v Olomouci. Aukci obrazů vedla PaedDr. Helena
Peštuk Sedláčková. V rámci benefice byla možnost shlédnout i naši výstavu.
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Po skončení aukce výtvarných děl pokračovala společenská zábavy za doprovodu hudební skupiny Lukáš Mareček & Friends.
Konec roku patřil již po čtvrté v řadě tradičnímu dobročinnému prodeji
punčů na olomouckém Horním náměstí. Veliké poděkování za tuto příležitost získat tolik potřebné peníze patří skvělé organizaci Dobré místo pro život
a firmám IF System Helios s.r.o. a Hospodský kvíz s.r.o., které nám pomáhaly
s úspěšným prodejem i propagací celé akce.

Spolupráce
Velmi dobrá pozitivní zpětná vazba od rodin, o které jsme pečovali, souvisí
také s naší snahou o prohlubování spolupráce s významnými regionálními
partnery pečujícími o nemocné. Hlavními našimi partnery jsou Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc. Podařilo se nám nově
navázat vzájemně prospěšnou spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, Fakultní nemocnicí Brno – Klinikou dětské onkologie, Fakultní nemocnicí Motol – Klinikou dětské hematologie a onkologie,
Střediskem pro ranou péči a mnohými praktickými lékaři v Olomouci a okolí.
Velice nás těší, že tito naši partneři uznávají jak význam naší práce, tak rovněž
její kvalitu, která u nás stojí na prvním místě.

Ohlédnutí
Naše organizace i nadále dosahuje pokroků v mnoha směrech fungování. Podařilo se nám i v tomto roce navýšit o jednu třetinu denní kapacitu v závislosti
na zvyšující se poptávce po našich službách, stabilizovat personální obsazení
a dokončit navázání zásadně důležitých smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Všichni pacienti tak čerpali v roce 2019 naši péči zcela ZDARMA. To lze považovat za převratné, zejména přihlédneme-li k předchozím
rokům, kdy mobilní specializovaná paliativní péče pro terminálně nemocné
nebyla zákonně zakotvena.
Odvedli jsme velký kus práce a doprovodili přes sto pacientů a jejich rodin.
Naše organizace vykazuje známky finanční stability, je personálně stabilní,
postupně rozšiřuje své vnitřní zázemí a průběžně navazuje spolupráci s odbornými pracovišti, které nám doporučují s důvěrou pacienty do péče. Kromě
poskytování samotné specializované paliativní péče se nám podařilo propa12

govat možnosti domácího umírání, dostali jsme se do povědomí mnohých
zdravotníků a jiných odborníků i široké veřejnosti v Olomouci a okolí.

Klienti roku 2019
Pečovali jsme o celkem 105 pacientů, z toho bylo 11 pacientů dětských. Průměrný věk dospělých pacientů byl 70 let, průměrný věk u dětí byl 8 roků. Dospělá péče byla poskytována 44 mužům a 50 ženám, dětská paliativní péče 3
chlapcům a 8 dívkám. Z celkového počtu 105 pacientů jsme od zdravotních
pojišťoven získali příspěvek na krytí nákladů u 95 osob.

Celkem bylo v roce 2019 poskytnuto 3361 intervencí, z čehož bylo 147 lékařských, 1174 sesterských, 1885 telefonických a 155 intervencí v oblasti sociálního, psychologického a duchovního poradenství.
Celkem jsme vykázali 2036 ošetřovatelských dnů, které byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Ve většině případů se jednalo o pacienty onkologicky nemocné, v 10 případech o pacienty s nenádorovým onemocněním. Délka péče se pohybovala mezi 1 až 127 dny, přičemž průměrná délka poskytované péče činila
20,7 dní.
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nenádorovým onemocněním. Délka péče se pohybovala mezi 1 až 127 dny, přičemž průměrná délka
poskytované péče činila 20,7 dní.
Z hlediska plateb od zdravotních pojišťoven přichází téměř polovina těchto prostředků od Všeobecné
zdravotní pojišťovny.

Z hlediska
plateb od
zdravotních
pojišťoven
přichází
téměř polovina těchto
prostředků
od Všeobecné zdravotní
pojišťovny.
Poslední tří roky se nám daří udržovat průměrnou délku života pacienta v naší péčí v průměru kolem 20
dnů.

Poslední
tři roky8 se
nám daří
udržovat
průměrnou
délku života
pacienta
v naší péčí
v průměru
kolem
20 dnů.

Každoročně
se nám daří
také navyšovat průběžně celkové
počty pacientů, kterým
je naše péče
poskytována.
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Provozní hodiny
Lékařská i ošetřovatelská služba je dětským i dospělým pacientům poskytována nepřetržitě, ve dne i v noci, ve všedních dnech i o svátcích.
Lékaři i zdravotní sestry jsou v pohotovosti 24 hodin, v případě akutního
zhoršení stavu za klientem okamžitě dojíždí a poskytují mu adekvátní pomoc
a úlevu od bolesti či jiných negativních doprovodných jevů nevyléčitelné nemoci a umírání.
Doprovodné služby jako sociální, psychologické a spirituální poradenství
jsou poskytovány klientům, pečujícím i jejich blízkým kdykoliv v případě potřeby. I tyto doprovodné služby probíhají v domácnostech klientů. Poskytujeme také poradenství pro pozůstalé. Od roku 2018 každý měsíc po dobu 2
hodin vede paní PhDr. Marie Marečková, Ph.D. setkávání pozůstalých.

Zdravotní služby
Poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči, tedy odbornou lékařskou a zdravotní péči dětským i dospělým pacientům, kteří se nachází ve
stádiu nevyléčitelné nemoci či umírání. Služby jsou zajišťovány dvěma multidisciplinárními týmy z pohledu komplexního přístupu ke klientovi a jeho
rodině (tzv. bio-psycho-socio-spirituální přístup).
Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje registrované zdravotní
služby v těchto odbornostech:
925 – všeobecná sestra
926 – mobilní specializovaná paliativní péče
720 – paliativní ambulance
Lékařské služby v oboru paliativní medicína, které jsou poskytovány:
• komplexní vyšetření lékařem
• cílené vyšetření lékařem
• kontrolní vyšetření lékařem
• telefonický kontakt
• katetrizace muže
• rozpis terapie, léčba symptomů
• evakuační punkce dutin (ascites, fluidothorax)
• invazivní léčba bolesti
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Ošetřovatelské služby, které poskytujeme:
• zavedení/ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči
• ošetřovací návštěvy – domácí péče, typ i., ii., iii.
• fyzická asistence při poskytování domácí péče
• vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
• odběr biologického materiálu
• aplikace parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti
• ošetření stomií
• klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
• aplikace inhalační a léčebné terapie, p.o., s.c., i.m., i.v. uv, a další způsoby
aplikace terapie či instilace léčiv
• vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
• aplikace infúzní terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů
a léčby bolesti
• dohled nad průběhem infúzní terapie
• lokální ošetření
• edukace, reedukace, ošetřovatelská rehabilitace

Registrované sociální služby
Registrovaná sociální služba odborné sociální poradenství se stalo nedílnou součástí nabízené pomoci. Cílem je poskytnout uživateli kompletní informace, které pomohou překonat obtížné životní období-dávky, kombinace
služeb, možnosti další podpory, apod. informace potřebné k rozhodování
o způsobech řešení obtížné životní situace bez narušení sociálních vazeb
a vztahů.
Cílovou skupinu tvoří dospělí pacienti a zákonní zástupci dětských pacientů,
kteří se nachází v terminálním stádiu nemoci nebo umírání. Do kategorie cílové skupiny patří také rodinní příslušníci a blízké pečující osoby. Poradenství
je poskytováno i po úmrtí nemocného, a to ve formě Poradenství pro pozůstalé.
Souhrnně došlo v roce 2019 v rámci odborného sociálního poradenství
k 407 poradenským intervencím, v celkové výši 263 hodin.
Poskytujeme také registrovanou terénní odlehčovací službu. Od roku 2018
je zařazena do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Byla vykonávána
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v úvazku 2,0 pracovníků. Tato služba je určena především dlouhodobě pečujícím osobám k odlehčení jejich každodenních starostí při péči o blízkého
nemocného.
Celkem bylo v rámci odlehčovací služby uzavřeno 55 smluv o poskytování
služby. Klienti odlehčovací služby byli zejména z okolí Olomouce, např. Velký
Týnec, Lutín, Horka na Moravě, Brodek u Přerova, Troubelice, Litovel, Senice
na Hané, Loučany, atd., kde jsou tyto služby méně dostupné.

Zpráva o hospodaření
roku 2019
Za rok 2019 se nám podařilo získat více než 1,5 milionu korun z různých darů
jak od individuálních dárců, veřejných institucí, tak i soukromých organizací.
Všem patří obrovský dík, protože jinak bychom nemohli naši celoroční péči
v takovém rozsahu zabezpečit a už vůbec ne ji dále rozšiřovat.

Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2019 činí 821.000 Kč. Předkládáme zjednodušený výkaz zisku a ztrát za rok 2019:
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VÝNOSY CELKEM

7 298 000

1. Provozní dotace

2 909 000

2. Přijaté příspěvky (dary)

1 609 000

3. Tržby za vlastní výkony a služby

2 546 000

3.1 MSPP

2 303 674

3.2 Odlehčovací služba

242 326

4. Ostatní výnosy

234 000

NÁKLADY CELKEM

6 464 000

1. Spotřebované nákupy a nakupované služby

1 502 000

1.1 Spotřeba materiálu, energie

633 000

1.2 Opravy a udržování

13 000

1.3 Náklady na cestovné

92 000

1.4 Náklady na reprezentaci/marketing

43 000

1.5 Ostatní služby

721 000

2. Osobní náklady

4 660 000

2.1 Mzdové náklady

3 607 000

2.2 Zákonné sociální/zdravotní pojištění
2.3 Zákonné sociální náklady

995 000
56 000

2.4 Ostatní sociální náklady

2 000

3. Daně a poplatky

5 000

Daně a poplatky

5 000

4. Ostatní náklady

65 000

4.1 Jiné ostatní náklady

65 000

5. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv

245 000

5.1 Odpisy dlouhodobého majetku

245 000

Kontrolní činnost v organizaci
Kontrola z Krajského úřadu Olomouckého kraje:
Ze strany KÚ Olomouckého kraje proběhla dne 17. 2. 2019 kontrola plnění
podmínek „Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 250.000 Kč“. Tato kontrola
nezjistila žádnou nesrovnalost.
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Zprávy o realizaci projektů
V pravidelných intervalech docházelo také k předkládání Zpráv o realizaci
a navazujících Žádostí o platbu námi realizovaných projektů. Cíle realizovaných projektů a monitorovací indikátory se nám dařilo průběžně plnit, což
plyne i ze schválených Zpráv o realizaci.
Revize účtu
Proběhla každoroční revize účtu a hospodaření, revizorem účtu nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Hospodaření organizace se vyvíjí plynule jak na
straně výnosů, tak nákladů. Je přiměřeně dodržováno čerpání plánovaného
rozpočtu i jednotlivých rozpočtových položek. Byla vytvořena finanční rezerva na krytí obecně prospěšné činnosti.

Místa poskytování
zdravotních a sociálních
služeb
Terénní lékařské, ošetřovatelské a sociální služby mobilního hospice poskytujeme v přirozeném prostředí dětských i dospělých pacientů. Službu poskytujeme v okrese Olomouc a jeho okolí (dojezdová vzdálenost 30–35 km). Dětské
pacienty zabezpečujeme napříč Olomouckým krajem, ale také v krajích okolních jako např. Zlínském, Pardubickém a Moravskoslezském.

Technické a věcné vybavení
Kontaktní pracoviště je vybaveno dle zákonem stanovených požadavků na
technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče (příloha č. 9.
k vyhlášce č. 92/2012 Sb.).
Služba klientům poskytuje i zapůjčení lékařských přístrojů (např. kyslíkový
koncentrátor, pulsní oxymetr, přenosná odsávačka hlenů, lineární dávkovač
léků, inhalátor apod.). S rozvíjejícími se službami neustále rozšiřujeme zabezpečení potřebnými pomůckami k zapůjčení – elektrická polohovací lůžka, mechanické vozíky, toaletní židle, antidekubitní matrace, infuzní stojany
a další.
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Záměry na rok 2020
I nadále bychom chtěli díky stále stoupající poptávce po našich službách postupně navyšovat denní kapacitu služby. Následující rok nám přinese velkou
výzvu v nutnosti navýšit lékařské úvazky tak, abychom neztratili již uzavřené
smluvní vztahy s pojišťovnami. To s sebou přinese i změny v organizaci práce,
ale také vyšší finanční zátěž.
Cílem roku 2020 bude také nastartovat systém sebehodnocení podle nově
vzniklé metodiky MZ ČR. To nám pomůže vytipovat rizikové oblasti, kterým
je třeba se věnovat, abychom i nadále mohli garantovat vysokou úroveň poskytnutých služeb. Nedílnou součástí naší práce bude kontinuální vzdělávání.
Propagační a marketingové aktivity budou realizovány v průběhu celého
roku. Stěžejní propagační aktivitou bude rozšířená putovní výstava “...s láskou“, která postupně zavítá do nejrůznějších částí celé České republiky. Doprovodnými aktivitami bude prezentace našeho videospotu ve FN Olomouc
či u jiných poskytovatelů zdravotní péče, doplněná naší nově vzniklou obrazovou publikací. Využívány budou další propagační nástroje, jako např. letáky, články v novinách, na sociálních sítích, prezentace na konferencích či
seminářích.
I tento rok nás bude provázet neustálé hledání a zajištění dostatečné podpory provozu ze strany dotačních a nadačních titulů. I v roce 2020 počítáme
s navýšení potřeb financování a objemu poskytovaných služeb. Předpoklad
rozpočtu na rok 2020 je 8,6 mil. Kč.

Poděkování
Naše velké poděkování musí patřit v první řadě všem nadacím, fondům, firmám, spolkům i jednotlivým lidem, kteří mobilní specializovanou paliativní
péči v roce 2019 podpořili věcnými či finančními dary nebo jim nebylo zatěžko věnovat svou energii a čas. Podpořilo nás také velké množství obcí Olomouckého kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Olomouce a Olomoucký kraj. I jim mnohokrát děkujeme.
To největší poděkování si zaslouží ale především naši zaměstnanci
a spolupracovníci, kteří odvádí profesionální práci na vysoké úrovni,
které nechybí především lidský rozměr. Službu, která dokáže pomoci
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v nejtěžších chvílích života, která dokáže utřít slzy, je vstřícná a důstojná. Je radost pracovat s lidmi, pro které není zaměstnání pouze nástrojem k obživě, ale především posláním.
Jsme vděční za každého, komu není lhostejné, jak druzí odcházejí z tohoto
světa a umírají.

Děkovné dopisy
Dobrý den,
chci velmi poděkovat za péči a hlavně velkou duševní podporu pro moji maminku a celou naši rodinu. Díky vám všem v MH mohla být doma obklopena svými nejbližšími i přesto, že nikdo z rodiny neni zdravotník. Když jsem si vaši službu
zvolila, tak jsem se vás ptala: ,, zvládnu to?” a vy jste mi odpověděli : ,, nebojte se
- určitě ano, my vám budeme stále na blízku.” A mohu jen potvrdit byli jste! Maminku jsme doprovodili na druhý břeh v klidu a pokoji z domova a tento ,,komfort” byl i vaše zásluha, byli jste mojí velkou oporou! Děkujeme vám všem, celému
kolektivu za péči a empatičnost, děkujeme že tato služba existuje a že jsou lidé,
kteří dávají lásku svým bližním a berou to jakou samozřejmost.
Děkujeme P. P. s rodinou
Dobrý den,
děkuji Vám všem z hospicu za vynikající, profesionální, efektivní pomoc s naší
babičkou v její finální fázi života (L.W., Prostějov). Bylo to pro nás těžké, ale bez
Vaší pomoci by to pro nás bylo mnohem těžší.
Mám k Vám upřímný obdiv
pan T.O.
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Dobrý den,
tímto děkuji Vám všem, kteří zajišťujete a poskytujete hospicovou péči potřebným pacientům, především sestřičkám, které navštěvují mého manžela J.P.. Oba
oceňujeme jejich lidský přístup, pochopení, trpělivost a hlavně čas, který mu věnují a pohovoří s ním na různé téma. V dnešní uspěchané době je toto nevídané
a hodné obdivu. Ještě jednou velký dík!.
S pozdravem paní J.P., Drahanovice

Sponzoři, dárci a partneři
Hlavním partnerem projektu je
Fakultní nemocnice Olomouc

Přijaté dary – právnické osoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AMGEN
Česká lékárna holding
ČEZ
ČSOB pomáhá regionům
Dobré místo pro život
Ecce homo – Nadace na podporu hospiců
Nadační fond Advokát
TESCO nadace
Pirátská strana Prostějov
Československá církev evangelická – Prostějov
Střední oděvní škola Prostějov

Přijaté dary – soukromé osoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benešová Magda
Bohanes Ondřej
Bouchal Jan
Corrigan Johanna
Critical Acclaim – Kadlec Petr
Dluhoš Jan
Dvořáčková Libuše
p. Frelichová
Gottwald Vlastimil
Had Jan
Hanák Petr
Hlavenka Hynek, MUDr.
Holubář Pavel
Holzerová Milena
Ing. Josef Hopjan, CSc.
Hornová Libuše PhDr.
Jemelíková Veronika
Juklová Renáta, MUDr.
Kociánová Gabriela
Kolblová Zdenka
Kotek Karel
Kupsa Radomír
Looseley Vendula
Makonnen Lucie
Melničuková Karla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mičíková Michaela
Mikl Marek – Nováček Karel
MUDr. Orság Jiří
Novotná Jarmila
Novotná Kateřina
Palaščák Radek
Pec Jan
Petrů Anna
Pipeková Lenka
Pospíšilová Jarmila, Mgr.
Srovnal Pavel
Suchá Petra
Svoboda Tomáš, DejmeToMu
Šindlerová Jana
Škopová Veronika
Šormová Rut
Štefan Jan
Ticháková Jana
Válková Michaela
Vašíčková Gabriela
Wilhelm Petr
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Obce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bystročice
Čechy pod Kosířem
Dolany
Doloplazy
Drahanovice
Držovice
Haňovice
Horka nad Moravou
Hrubčice
Charváty
Cholina
Kožušany-Tážaly
Kralice
Křelov-Břuchotín
Loučany
Lutín

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Majetín
Mohelnice
Pňovice
Přáslavice
Řídeč
Samotišky
Senice na Hané
Skrbeň
Slatinice
Střeň
Těšetice
Týn nad Bečvou
Velký Týnec
Velký Újezd
Žerotín

Zpracovala Kateřina Tichá, schválila správní rada ústavu.
Tištěno v počtu 200 kusů. Elektronická verze.
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NEJSTE SAMI – mobilní hospic, z.ú.
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www.nejstesami.eu
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