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„… velkou radostí v životě
je dělat to, o čem lidé říkají,
že to nemůžete dokázat“.
Walter Bagehot,
britský novinář a podnikatel
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé mobilního hospice,
do rukou se Vám dostává Výroční zpráva naší organizace za rok 2017. Předkládáme
ji zájemcům o naši činnost s velkou radostí a se zadostiučiněním, neboť se nám toho
podařilo dokázat velmi mnoho. Začátek roku pro nás byl opravdu kritický, protože
jsme se potýkali s velkými finančními komplikacemi, stejně jako s problémy vnitroorganizačními, kdy se rozhodl náhle ukončit svou činnost pro hospic garant lékařské
péče a my jsme stáli před otázkou, co bude dál… Jak to ale v podobných případech
často bývá, brzy se nám povedlo tuto situaci téměř zázračně vyřešit a stabilizovat
postupně jak vnitřní chod organizace, tak zajistit její plynulé financování. Na bankovním účtu jsme sice skoro nic neměli, ale pořád přicházely takové peníze, které
nám stačily na zajištění provozu. A co víc, dokonce nám posloužily nejen v přímé péči
o naše pacienty, ale postupně jsme dokázali také nakupovat nejnutnější vybavení,
které při ošetřování používáme.
Práce s umírajícími lidmi je mimořádně náročná a společensky stále velmi nedostatečně podporována. Neustále se v hospici setkáváme se smrtí a s lidmi, kteří
odcházejí z tohoto světa ve stavu, kdy by bez specializované paliativní péče umírali
ve velkých bolestech a trápení. Přesto všechno jde o práci radostnou, protože jsme
svědky toho, jak pomáháme druhým k tomu, aby se mohli důstojně rozloučit, říct
si pěkná slova, zavzpomínat na společné zážitky, vyjádřit si navzájem hluboké city,
připravit se lépe na to, co čeká na konci každého z nás. Neskutečně nám dodávají
elánu lidé, kteří jsou za naši práci vděční a dovedou za ni poděkovat. Stejně tak nás
moc těší i všichni ostatní, kteří sice naši službu přímo nepotřebují, ale uvědomují si,
jak je důležitá a humánní. Díky různým dárcům jsme získali více než 1,5 milionu korun, bez kterých bychom nemohli existovat. Mimořádně velkoryse nás v samotném
počátku naší působnosti podpořilo vedení Statutárního města Olomouc. Od poloviny
roku nás jako jedinou organizaci v Olomouckém kraji zařadila Všeobecná zdravotní
pojišťovna do svého pilotního programu financování domácí hospicové péče.
Pracovat s příjemnými lidmi je vzácný dar. Toho daru se nám naštěstí dostává vrchovatě. V Nejste sami pracují dva týmy zdravotníků. Jeden pro dospělé pacienty, druhý
pro pacienty dětské. Tyto základní stavební kameny doplňují kolegové a kolegyně
zajišťující vlastní chod organizace, sociální, psychologické a duchovní služby, marketing a fundraising. Celkově jsme ale jedna parta více než třiceti lidí, které spojuje
stejné poslání – pomáhat druhým v nejkritičtějších chvílích, do kterých se člověk
v životě dostává. Všem zaměstnancům hospice patří náš veliký dík a ocenění toho,
co jsou ochotni často ve svém volném čase dělat. Snad se i do budoucna bude dařit
náš tým rozšiřovat, protože to je jeden z hlavních limitujících faktorů v rozsahu námi
poskytovaných služeb. A my hodláme naše služby dál rozšiřovat a zkvalitňovat!
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Zájem o naši péči roste téměř exponenciálně, což je tím nejlepším vysvědčením
za naši práci. Je tomu tak i přesto, že zdaleka ne každý naši existenci chválí a podporuje. Ale musíme být připraveni na to, že jsme součástí společnosti, kde zdaleka
ne vždy panuje láska a pravda a kde často musíme čelit lži a nenávisti. Nás to ale
spíš posiluje. Trochu si posteskneme, někdy i zanadáváme, ale jdeme hrdě dál.
Jsme svědky toho, jak se vše zlé přece jen v dobré obrací. Žijeme jako v pohádce.
Děkuji Vám za Vaši šlechetnou pomoc a další podporu a přeji Vám i nám jen vše
dobré.

Martin Štainer

zakladatel, předseda správní rady
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POSLÁNÍ

ORGANIZACE
Hlavním posláním organizace 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 nemocné.
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 s odchodem milované
osoby.
Poskytované služby jsou multidisciplinární, orientující se na zdravotní, sociální
a lidskou pomoc, na podporu pacientů v terminálním stadiu onemocnění tak, aby jim
bylo umožněno odejít důstojně v jejich 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 v Olomouci a jejím okolí.

Motto:

„Pomůžeme vašim blízkým
odcházet v kruhu rodiny“.
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ORGÁNY ORGANIZACE
NEJSTE SAMI
SPRÁVNÍ RADA
Nejvyšším orgánem zapsaného ústavu je tříčlenná správní rada:

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

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

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

ŘEDITELKA

REVIZOR ÚČTU

Mgr. Kateřina Tichá, DiS.

Ing. Tomáš Chudoba

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
Číslo bankovního účtu vedeného u FIO banky Olomouc: 2901000090/2010
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STRUČNÁ HISTORIE
NEJSTE SAMI

Do roku 2016 v Olomouckém kraji poskytoval hospicové služby našim pacientům
pouze lůžkový Hospic na Sv. Kopečku. Až do té doby nebyla přístupná žádná mobilní
specializovaná paliativní péče, která by poskytovala služby tohoto typu 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 pro tento krok tak
zabrala dlouhé dva roky. I tak jsme museli dál čekat na získání nutných registrací
zdravotních služeb a proto až od 22. září 2016 fakticky začalo poskytování odborné
komplexní paliativní domácí péče, založené na profesionální lékařské a sesterské
práci. Díky vzniku naší neziskové organizace se otevřela možnost zůstat se svými
blízkými v přirozeném rodinném prostředí do poslední chvíle. Rodiny smrtelně nemocných tak nejsou odkázány pouze na pomoc v rámci ústavních zařízení.
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PRACOVNÍ TÝM
Garantem specializované paliativní péče a vedoucí lékařkou pro dospělé je
MUDr. Miluše Schwubová, garantem paliativní péče pro děti je MUDr. Lumír
Kantor, Ph.D.
Lékaři zabezpečující lékařskou péči našeho mobilního hospice pro děti i dospělé:
• MUDr. Miluše Schwubová
• MUDr. Emil Berta, Ph.D.
• MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.
• MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
• MUDr. Kateřina Dvořáková
• MUDr. Petra Thinová

• MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
• MUDr. Jan Hálek Ph.D.		
• MUDr. Vojtěch Bodnár		
• MUDr. Vladimír Mišuth		
• MUDr. Martin Wita		
• MUDr. Soňa Šuláková

Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými zdravotními sestrami,
které disponují zkušenostmi z oblasti péče o dospělé i děti. Garantkou sesterské
péče je Martina Kociánová.
Tým zdravotních sester:
• Janečková Anna, vrchní sestra
• Bc. Bílková Kateřina
• Bereczová Hana
• Kociánová Martina
• Mikušová Alena
• Raclavská Denisa
• Mgr. Šibravová Věra

• Nováková Andrea
• Bc.Siegelová Dagmar
• Smečková Hana
• Doležalová Mária
• Burglová Markéta
• Rellová Jana

Psychologická podpora:
• Mgr. Drahomír Ševčík 		
• PhDr. Marie Marečková, Ph.D.

- pro rodiny s dětskými pacienty
- pro rodiny s dospělými pacienty

Supervize pracovníků týmu:
• PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Duchovní péče klientům a jejich rodin:
• páter Gorazd František Krušina O. Praem.
Doprovodné sociální poradenství a poradenství pro pozůstalé:
• Bc. Kateřina Bílková

• Mgr. Kateřina Tichá, DiS.
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AKTIVITY ROKU
2017
Činnost organizace byla v roce 2017 zahájena benefičním koncertem kapely Critical
Acclaim v olomouckém Jazz Tibet Clubu. Výtěžek akce byl použit na zakoupení potřebného vybavení pro naše pacienty. Na konci dubna 2017 jsme organizovali benefiční koncert spojený s dražbou uměleckých děl. V hudební části večera vystoupil Lukáš
Mareček & Friends. Aukci obrazů vedla PaedDr. Helena Peštuk Sedláčková. Benefice
byla vnímaná pozitivně a finančně ji lze hodnotit jako velmi úspěšnou. Ze získaných
finančních prostředků byl zakoupen nový kyslíkový koncentrátor a lineární dávkovač.
V letních měsících roku 2017 byla oslovena města a obce v okruhu 40 km od Olomouce s žádostí o finanční příspěvek. Velmi nás potěšilo, že na naši činnost přispělo
cca 30 obcí a měst, což nám významně pomohlo k zajištění provozu naší služby. V průběhu letních měsíců jsme hospici vytvořili vhodnější zázemí přestěhováním na adresu Stupkova 18, Olomouc. Od července 2017 jsme jako jediné zařízení svého druhu
v Olomouckém kraji splnili přísné podmínky pro vstup do pilotního projektu Mobilní
specializované paliativní péče Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP nám tak do konce
roku uhradila péči pro 25 pacientů.
V květnu jsme se stali plnohodnotnými členy Fóra mobilních hospiců, které zastřešuje organizace poskytující mobilní specializovanou paliativní péči v České republice.
K dalšímu úspěchu našeho ústavu patří vítězství v soutěži pořádané iniciativou DM
Společně s projektem „S dětmi do posledních chvil“. Tyto získané finanční prostředky
pomohly s financováním našeho provozu a s dalším rozvojem poskytovaných služeb.
Někteří členové našeho týmu se zúčastnili paliativního kurzu ELNEC a v září dva
členové dětského týmu – Jana Rellová a MUDr. Jan Hálek úspěšně absolvovali kurz
dětské paliativní péče ICPCN – International Children´s Palliative Care Network
a stali se pro ČR jejími lektory.
V polovině roku 2017 došlo v Parlamentu ČR ke schválení novely Zákona o zdravotním
pojištění, který přináší zásadní změny v úhradách mobilní specializované paliativní
péče. Od roku 2018 mohou zdravotní pojišťovny provádět úhradu poskytované domácí paliativní péče. Zdravotní pojišťovny budou moci (je to pro ně možnost, ne povinnost) od 1. ledna 2018 na mobilní specializovanou paliativní péči uzavírat smlouvy
a začít ji poprvé v ČR svým klientům hradit. V našem případě to znamená, že pokud
s námi zdravotní pojišťovny postupně nové smlouvy uzavřou, bude značná část námi
poskytovaných služeb hrazena z veřejného pojištění a značné starosti se získáváním
finančních prostředků od různých dárců nás nebudou tolik zatěžovat.
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Na začátku září 2017 se nám podařilo zapojit do projektu, díky kterému budeme
v následujících třech letech moci podpořit 75 rodin z obcí Místní akční skupiny Moravská cesta. Z Evropského sociálního fondu jsme rovněž získali podporu pro projekt
„Doprovázení přes hranici“. Projekt se zaměřuje na tzv. neformální pečovatele, tedy
na lidi, kteří se starají o své těžce nemocné blízké. Tito často přijdou o práci, neorientují se v systému sociálních dávek, často nemají vědomosti a dovednosti potřebné
k tomu, aby o nemocného adekvátně pečovali. Tito lidé jsou velkými a opomíjenými
hrdiny, na které se často zapomíná. Rádi bychom jim tedy v jejich nelehké životní
situaci pomáhali.
Po poměrně komplikovaných jednáních nám zastupitelstvo Olomouckého kraje v září
schválilo poskytnutí individuální dotace na zajištění našich služeb ve výši cca 150 tisíc
korun.
Na začátku října 2017 se v Olomouci uskutečnil pátý ročník Kabelkového veletrhu založeného na dražbě darovaných kabelek. Z výtěžku akce bylo pořízeno koupací lůžko
pro klienty. Nemocní pacienti tak nezůstanou ochuzeni o tak základní prožitky, jako
je sprchování nebo koupel.
V říjnu 2017 jsme se také zapojili do projektu prestižní Czech Press Photo – „Studenti fotí hospice“. Získali jsme tak jedinečnou možnost prezentovat naši službu
velmi účinným způsobem a získat tak i cenný propagační materiál, který pomůže
naši službu zpřístupnit širší veřejnosti. Studenti ze školy ART ECON v Prostějově nafotili náš lékařský tým, sestry a zázemí hospice. Cílem bylo přiblížit lidem to, co vše
se odehrává před odjezdem k pacientovi. Výstava byla k vidění v Praze a v Prostějově,
o její expozici v Olomouci se jedná.
V prosinci jsme dosáhli dalšího významného úspěchu, když schválilo zastupitelstvo
Olomouckého kraje naši žádost o zařazení Nejste sami-mobilní hospic, z.ú. do katalogu poskytovatelů sociálních služeb, což znamená, že od roku 2018 budeme mít
hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje nově registrovanou odlehčovací službu. Naše
organizace je jedinou, která pro rok 2018 rozšíří seznam stávajících poskytovatelů
v rámci kraje. Tento měsíc přinesl také podporu Nadačního fondu AVAST, jehož správní rada doporučila podpořit předložený stipendijní projekt ředitelky Kateřiny Tiché
v programu Spolu až do konce. Toto stipendium přinese zvyšování dovedností v oblasti řízení organizace, účasti na mezinárodních odborných konferencích, vzdělávací
pobyt v zahraničních hospicích i vzdělávání týmu v oblasti paliativní péče.
Rok 2017 jsme završili tradičním dobročinným prodejem punčů na olomouckém Horním náměstí. Veliké poděkování za tuto příležitost získat opět nějaké peníze patří
skvělé organizaci Dobré místo pro život a firmě IF Helios s.r.o., která nám pomáhala
s prodejem.
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KLIENTI ROKU 2017
V roce 2017 jsme naši péči poskytovali pouze 9 měsíců. Z organizačních důvodů
a změn na pozici garanta lékařské služby nebylo možno po dobu 3 měsíců službu
poskytovat. Za dobu provozu jsme pečovali o celkem 46 pacientů, z toho bylo 39 pacientů dospělých a 7 pacientů dětských. Průměrný věk dospělých pacientů v naší péči
byl 76 let, průměrný věk u dětí byl 6 let. Dospělá péče byla poskytována 20 mužům
a 19 ženám, dětská péče 3 chlapcům a 4 dívkám.

POČTY KLIENTŮ ROKU 2017 DLE REGISTROVANÝCH POJIŠŤOVEN

VZP ČR
VOZP
ČPZP
OZP
ZPMV
ČR
RBP ZP

Celkem bylo v roce 2017 poskytnuto 983 intervencí, z čehož bylo 144 lékařských, 458
sesterských, 301 telefonických a 80 intervencí v oblasti sociálního, psychologického
a duchovního poradenství.
Ve většině případů se jednalo o pacienty onkologicky nemocné a ve 2 případech
o pacienty s nenádorovým onemocněním. Délka péče se pohybovala mezi 1 až 81
dny, s průměrnou délkou poskytované péče 19 dní.
Dětským pacientům poskytujeme veškerou péči zcela zdarma. Dospělí pacienti
si hradí 10 % částky celkových nákladů péče.
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PROVOZNÍ
HODINY

Lékařská i ošetřovatelská služba je dětským i dospělým pacientům poskytována
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.
Lékaři i zdravotní sestry jsou v pohotovosti 24 hodin, kdy 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 poradenství, psychologické a duchovní služby jsou
poskytovány klientům, pečujícím i jejich blízkým kdykoliv v případě potřeby. I tyto
doprovodné služby probíhají přímo ve vlastním sociálním prostředí klientů – u nich
doma.
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LÉKAŘSKÉ
SLUŽBY

Poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péče, tedy odbornou lékařskou
a zdravotní péči dětským i dospělým pacientům, kteří se nachází ve stádiu nevyléčitelné nemoci či umírání. Služby jsou poskytovány multidisciplinárním týmem
z pohledu komplexního přístupu ke klientovi a jeho rodině (bio-psycho-socio-spirituální přístup).
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
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
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SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

Registrovaná sociální služba - odborné sociální poradenství se stalo nedílnou součástí nabízené pomoci. Cílem této aktivity je poskytnout uživateli kompletní informace, které jim pomohou překonat obtížné životní období (dávky, kombinace služeb,
další možnosti, atd.), informace potřebné k rozhodování o způsobech řešení obtížné
životní situace bez narušení sociálních vazeb a vztahů. Cílovou skupinu tvoří dospělí pacienti a zákonní zástupci pacientů dětských, 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.
Od 1. ledna 2018 bude poskytována další registrovaná sociální služba, kterou je
terénní odlehčovací služba. Nově byla od roku 2018 zařazena do Krajské sítě sociálních služeb. Bude vykonávána 2 pracovníky a je především určena dlouhodobě
pečujícím osobám v odlehčení jejich starostí a péči o blízkého nemocného.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ROKU 2017

Za celý rok 2017 se nám na naši činnost podařilo získat více než 1,5 milionu korun
z různých darů jak od individuálních dárců, veřejných institucí a soukromých organizací. Jim všem patří náš obrovský dík, protože jinak bychom nemohli naši celoroční
péči v takovém rozsahu vůbec zabezpečit.

STRUKTURA VÝNOSŮ ZA ROK 2017
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Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2017 činí 173.000 Kč. Předkládáme zjednodušený výkaz zisku a ztrát za rok 2017:
VÝNOSY CELKEM

3 090 000

1. Provozní dotace

1 077 000

2. Přijaté příspěvky (dary)

1 570 000

3. Tržby za vlastní výkony a služby

443 000

3.1 MSPP

443 000

3.2 Odlehčovací služba

NÁKLADY CELKEM

0
2 917 000

1. Spotřebované nákupy a nakupované služby

740 000

1.1 Spotřeba materiálu, energie

255 000

1.2 Náklady na cestovné

160 000

1.3 Náklady na reprezentaci/marketing

18 000

1.4 Ostatní služby

307 000

2. Osobní náklady

2 146 000

2.1 Mzdové náklady

1 707 000

2.2 Zákonné sociální/zdravotní pojištění
2.3 Zákonné sociální náklady

419 000
18 000

2.4 Ostatní sociální náklady

2 000

3. Daně a poplatky

1 000

Daně a poplatky

1 000

4. Ostatní náklady

30 000

4.1 Jiné ostatní náklady

30 000

MÍSTA POSKYTOVÁNÍ

ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Lékařské, ošetřovatelské a registrované sociální služby mobilního hospice poskytujeme ve vlastním sociálním prostředí dětských i dospělých pacientů.
Službu poskytujeme v okrese Olomouc a jeho okolí (dojezdová vzdálenost 35-40 km),
kde tato vysoce specializovaná služba chybí. Dětské pacienty zabezpečujeme napříč
Olomouckým krajem, ale také v krajích okolních např. Zlínský a Moravskoslezský.
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TECHNICKÉ A VĚCNÉ
VYBAVENÍ

Naše 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.).
Naše služba klientům poskytuje i zapůjčení lékařských přístrojů (např. kyslíkový
koncentrátor, pulsní oxymetr, přenosná odsávačka hlenů, lineární dávkovač léků,
inhalátor apod.). S rozvíjející se službou jsme v roce 2017 rozšířili i další potřebné
pomůcky k zapůjčení – elektrické polohovací lůžko, mechanický vozík, toaletní židle,
antidekubitní matrace, antidekubitní pomůcky, infuzní stojan a další.
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ZÁMĚRY

NA ROK 2018
Pro tento rok jsme si stanovili mnoho dalších úkolů. Rádi bychom dokončili rozšíření
naší stávající registrace zdravotních služeb o ambulanci paliativní medicíny. Ta bude
provozována v prostorách Vojenské nemocnice Olomouc a bude své služby poskytovat dospělým i dětským pacientům. V oblasti registrovaných sociálních služeb nás
čeká rozjezd terénní odlehčovací služby.
Velkým úkolem bude zahájit, po úspěšném výběrovém řízení na krajském úřadě pro
nově vzniklou odbornost 926 – specializovaná paliativní péče v domácím prostředí,
vyjednávání se všemi zdravotními pojišťovnami o úhradách poskytované péče.
V dubnu roku 2018 zahájíme realizaci schváleného v pořadí již třetího projektu podpořeného ESF „Doprovázení přes hranice II.“, které si klade za cíl zavést nový nástroj
svépomocných skupin pro neformální pečovatele a rozšíření činnosti stávajících
multidisciplinárních týmů.
Vzhledem k nedostatku financí na větší investice požádáme Olomoucký kraj o podporu nákupu 2 vozidel (1 osobní, 1 užitkové) a Statutární město Olomouc o podporu
nákupu 1 osobního vozidla.
Dospělý tým projde specializovaným vzdělávacím kurzem ELNEC, určeným pracovníkům v paliativní péči. Pro dětský tým bude realizován podobný kurz ICPCN, který
je zaměřený na poskytování dětské paliativní péče.
Dále budeme pracovat na širší propagaci hospicové myšlenky a péče, navazovat užší
spolupráci s praktickými lékaři, nemocnicemi a ostatními poskytovateli zdravotních
a sociálních služeb našeho regionu. Prohloubíme i mezinárodní spolupráci s Noah´s Children Hospital, Virginie USA a sítí mobilních hospiců ve Velké Británii. Čeká
nás také organizace benefičního představení a benefičního koncertu s dražbou uměleckých děl.
Letošní rok bude významný z hlediska financování služby i zvýšení objemu poskytovaných služeb. Odhad rozpočtu na rok 2018 je dvojnásobný (5,2 mil. Kč).
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PODĚKOVÁNÍ
Mobilní specializovaná paliativní péče je stále v počátcích svého fungování. Lidé těžce nemocní a umírající zpravidla bývají na okraji zájmu společnosti. Vážíme si každé
organizace, která vidí důležitost v podpoření této opomíjené skupiny.
Naše velké poděkování míří k nadacím, fondům, firmám, spolkům i obyčejným lidem, kteří mobilní hospic v roce 2017 podpořili věcnými či finančními dary nebo jim
nebylo zatěžko věnovat svou vlastní energii a čas. Podpořilo nás také velké množství obcí Olomouckého kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města
Olomouce a Olomoucký kraj.
Ceníme si zejména všech našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří odvádí
skvělou profesionální práci. Jsme vděční za každého, komu není lhostejné, jak druzí odcházejí z tohoto světa a umírají.
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DĚKOVNÉ
DOPISY

„Posílám vám fotografii naší maminky paní Pavly Mejzlíkové s jednou třetinou vnoučat. Jsme celému vašemu týmu velmi vděčni za to, že jsme si mohli s ní užít poslední
láskyplné chvilky doma, tak jak si to přála. To, že jsme vás měli k dispozici 24 hodin
denně na telefonu nás velmi upokojilo ve starostech o její zdravotní péči. Svou profesionalitou jste nám byli velkou oporou“.
Za celou rodinu děkuje dcera Pavla Švecová

„Moc a moc Vám všem děkuji za péči, kterou jste v posledních chvílích věnovali mé
mamince. Jste andělé. Nikdy vám to nezapomenu“. Mnoho štěstí dcera Eva.
„Z celého srdce Vám děkujeme za vše, co jste pro naši milovanou maminku udělali.
Přeji Vám i celému týmu hospice vše dobré“.
„Děkujeme moc Vám všem za práci, kterou děláte. Byli jste pro nás neskutečně
cenní“.
„Moc Vám děkujeme za Vaši velkou péči, jsme vám neskutečně vděční. Těžko se Vám
za vaši službu dokážu odměnit, ale pokud vyhraju ve sportce, tak celou výhru odkážu
vašemu hospici“.
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SPONZOŘI, DÁRCI A PARTNEŘI

NEJSTE SAMI

Naše služby bychom nemohli poskytovat bez laskavé pomoci sponzorů a dárců:
Hlavním partnerem projektu
je Fakultní nemocnice Olomouc

http://www.nadace-agrofert.cz/

https://www.divokehusy.cz/

https://www.bazos.cz/

http://www.dobremistoprozivot.cz/

http://www.dm-drogeriemarkt.cz/

http://gerflorcz.cz/

https://www.vdv.cz/

http://www.olomouc.eu/magistrat

https://nadace.agel.cz/

https://www.creditas.cz/

http://www.weil-nadacni-fond.cz/

https://www.kr-olomoucky.cz/

Pomozte dětem žít lépe
https://www.pomozmedetem.cz

WENASOL INVEST s.r.o

http://edukol.cz

PŘIJATÉ DARY - SOUKROMÉ OSOBY:
• Jan Pec
• Pipeková Lenka
• Šišková Lenka
• Hanák Petr
• Lerchová Jana s rodinou
• Richterek Lukáš
• Mader Stanislav, Ing.
• rodina Basarabova
• Machovská Jana s rodinou
• Zuzana Husárková
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• Ing. Jan Kadlec
• MUDr. Linda Vavříková
• PhDr. Marcela Němcová
• Přecechtělová Sylvie
• Michal Preiss, Mgr.
• prof. Jan Michalík
• Klimková Kateřina
• Dorazilová Lucie
• Vinkler Antonín
• Looseley Vendula

• Jahnová Jana
+ skupina přátel
• Eviaková Šárka
• Čedroňová Marta
• Vykopal Petr
• Smička Radim, Bazos.cz
• Richterek Lukáš
• Benešová Magda
• Srovnal Pavel

PŘIJATÉ DARY - PRÁVNICKÉ OSOBY:
• Edukol
• Wenasol Invest, s.r.o.
• Dobré místo pro život, z.s.
• Junák - český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s.,
Velký Týnec
• dm drogerie markt s.r.o.
• Magistrát města Olomouce
• Gerflor CZ s.r.o.
• Banka CREDITAS a.s.
• Vodis Olomouc, s.r.o.
• Olomoucký kraj
• Obec Loučany
• Obec Srbeň
• Obec Slatinice
• Město Litovel
• Obec Střeň
• Obec Velký Týnec

• Obec Čechy pod Kosířem
• Obec Domašov u Šternberka
• Obec Senice na Hané
• Obec Majetín
• Obec Žerotín
• Obec Hrubčice
• Obec Dlouhá Loučka
• Obec Mořice
• Obec Dolní Újezd
• Obec Horní Loděnice
• Obec Velký Újezd
• Obec Olšovec
• Město Velká Bystřice
• Město Libavá
• Obec Týn nad Bečvou
• Obec Troubky
• Obec Lazničky
• Obec Moravský Beroun

• Obec Osek nad Bečvou
• Obec Křelov Břuchotín
• Obec Němčice nad Hanou
• Obec Křepčice
• Město Kojetín
• Obec Huzová
• Obec Polkovice
• Obec Nová Hradečná
• Obec Palonín
• Obec Veselíčko
• Obec Křelov-Břuchotín
• Obec Samotišky
• Obec Ohrozim
• Obec Oplocany
• Městys Velký Újezd
• Obec Troubky

PŘIJATÉ DARY - NADACE:
• Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
• Nadace Divoké husy
• Nadační fond Pomozte dětem žít lépe

• WEIL, GOTSHAL - nadační fond
• Nadace AGROFERT
• Nadace AGEL

SÍDLO ÚSTAVU:
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.
Wellnerova 20
779 00 Olomouc
E-mail: mobilnihospic@nejstesami.eu
Telefon: +420 703 134 603
www.nejstesami.eu
IČO: 048 71 234
KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ:
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
ČÍSLO BANKOVNÍ ÚČTU VEDENÉHO U FIO BANKY OLOMOUC:
2901000090/2010
Zpracovala Kateřina Tichá, schválila správní rada ústavu.
Vydáno v počtu 250 ks.
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