VÝROČNÍ ZPRÁVA
DOMÁCÍ HOSPIC SETKÁNÍ, o.p.s.
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Slovo na úvod
Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, která poskytuje zdravotní a lidskou
podporu nevyléčitelně nemocným pacientům v období poslední fáze jejich života. Pomáháme
pacientům zvládnout utrpení v posledních měsících, týdnech i dnech života a dbáme na to,
aby byla zachována lidská důstojnost až do konce života. Domácí hospic slouží také rodinám
pacientů a jejich blízkým. Nabízí doprovázení a pomoc nejen v době nemoci a smrti,
ale i v období zármutku.
Naše společnost vznikala postupně od února 2013. Po přednáškách Jany Sieberové z DH Duha
Hořice o hospicové péči se začalo pravidelně scházet několik lidí, které toto téma zaujalo. Mnozí
v minulosti prošli zkušeností s doprovázením svého blízkého na konci života. Postupně někteří
odešli a další se přidali, až se během jara utvořila stálá skupina, ve které byli zdravotní sestry,
lékaři, sociální pracovnice, psycholog a dobrovolníci.
Domácí hospicová péče nás natolik oslovila, že jsme se rozhodli poskytovat ji potřebným
na Rychnovsku, kde doposud chyběla. Tato práce je pro nás posláním.
Po počátečním zdlouhavém vyjednávání, zda budeme pracovat pod jiným subjektem,
jsme nakonec v září 2013 zvolili samostatnou cestu a založili obecně prospěšnou společnost.
Zpočátku jsme neměli vůbec nic. Vlastně měli, to nejdůležitější…. Lidi a touhu pomáhat.
Máme velkou radost z toho, že se nám po všech administrativních záležitostech podařilo začít
sloužit a mohli jsme pomoct doprovodit první pacienty. Velkou podporou nám byl od začátku
hořický Domácí hospic Duha, se kterým doposud spolupracujeme.
V dubnu 2014 se začali scházet dobrovolníci Setkání, kteří pomáhají při organizovaní akcí,
přednášek a při propagaci hospicové péče. Všichni se tak společně můžeme podílet
na odtabuizování tématu smrti v naší společnosti.
Samozřejmě to vše by nebylo možné bez finanční a hmotné pomoci dárců, kterým velmi
děkujeme za podporu a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech.

Mgr. Andrea Kolaříková
ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.
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Základní údaje o společnosti:
Název:
Sídlo:

Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Hrdinů odboje 1017
51601 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
Č. účtu:

02305291
107-56350207/0100

Web:
e-mail:

www.hospicrychnov.cz
hospic.setkani@seznam.cz

Orgány společnosti:
Zakladatelky:
Martina Ehlová
Mgr. Andrea Kolaříková
Statutární orgán:
Mgr. Andrea Kolaříková
Správní rada:
MUDr. Pavel Rous – předseda
MUDr. Milič Světlík
Miloslava Krámová
Dozorčí rada:
Ing. Ivana Rousová - předseda
Bc. Jitka Coufalová
Jiří Vrba
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Poslání
Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, která poskytuje zdravotní i lidskou podporu
terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.
Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční
péče, prožít poslední etapu svého života důstojně a v kruhu své rodiny a blízkých.

Vznik
Domácí hospic Setkání byl zaregistrován u Krajského soudu Hradec Králové 9. prosince 2013. V době,
kdy jsme čekali na rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, abychom se mohli stát
poskytovatelem zdravotnických služeb, jsme pomáhali při doprovázení umírajících našim příbuzným
a známým alespoň omezeně. Zároveň jsme zajišťovali finanční prostředky, prostory pro základnu,
vybavení místností, přístroje a zdravotnický materiál.
Poskytovatelem zdravotnických služeb jsme se stali 20. března 2014 a od 1. dubna 2014 nabízíme
hospicovou péči v plném rozsahu. Pracujeme v oblasti do 25 km od Rychnova nad Kněžnou, kde máme
sídlo.

Druh obecně prospěšných služeb, které poskytujeme
Hlavní činnost:
Pomoc nevyléčitelně nemocným lidem v konečné fázi života a pomoc jejich příbuzným a blízkým,
kteří o ně doma pečují.

Doplňková činnost:
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
Pronájem a půjčování věcí movitých
Vydávání letáků, propagačních materiálů, brožur a publikací
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
Provozování kulturních akcí, kulturně - vzdělávacích akcí a odborných akcí

Personální zajištění
V roce 2014 byla odborným zástupcem hospice Bc. Jitka Coufalová, dále zde byly zaměstnány
dvě zdravotní sestry. Marcela Ulrichová na 1 úvazek a Lenka Chudá na dohodu o provedení práce.
Od září 2014 je na částečný úvazek zaměstnána Mgr. Andrea Kolaříková na organizační
a administrativní práci.
S hospicem velmi úzce spolupracují dva lékaři – MUDr. Pavel Rous a MUDr. Milič Světlík, dále sociální
pracovnice Mgr. Ludmila Popová, psycholog Mgr. Jakub Kozák a zakladatelka a koordinátorka
dobrovolníků Martina Ehlová.
Spolupracujeme s duchovními z různých denominací.
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Domácí hospicová péče od 1. 4.2014 do 31. 12. 2014
V průměru se měsíčně staráme o 2 až 3 umírající pacienty a jejich blízké.
Od 1. dubna 2014, kdy jsme začali sloužit jako poskytovatel
zdravotnických služeb, do 31. prosince 2014, jsme pomohli doprovodit
16 pacientů.
Pacienti byli v péči hospice celkem 262 dnů. 2 pacienti přešli v naší péči
do následujícího roku 2015.
Zdravotní sestry uskutečnily 253 návštěv a pomohly 14 rodinám přímo
v době smrti pacienta.
Lékaři uskutečnili 52 návštěv pacientů.
Kompenzační pomůcky jsme zapůjčili 7 pacientům.
Po smrti pacienta jsme byli v rodinách na 26 pozůstalostních návštěvách.
V říjnu jsme uspořádali setkání pozůstalých, kterého se zúčastnili rodinní
příslušníci většiny našich pacientů (viz foto).

Setkání pozůstalých v říjnu 2014

HOSPICOVÁ PÉČE

Počet pacientů

Počet dní
v péči

Návštěvy
lékařů

16

262

52

Návštěvy Pomoc v době
sester
smrti
253

14

Zapůjčení
přístrojů

Pozůstalostní
návštěvy rodin

7

26

Z další činnosti Domácího hospice Setkání
Osvětová a vzdělávací činnost
Kromě hospicové péče se staráme také o osvětu
a odtabuizování tématu smrti na území, kde působíme
a také pro další zájemce v ČR. Během roku jsme pořádali
přednášky a prezentace pro laickou veřejnost,
informativní schůzky pro lékaře, personál nemocnic,
pečovatelské služby, zastupitele obcí a odbornou
veřejnost.
Přednáška na téma hospicové péče v Kostelci n. O
lektorka Jana Sieberová z DH Duha Hořice
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PŘEDNÁŠKY PRO VEŘEJNOST
DATUM

CÍLOVÁ
SKUPINA

MÍSTO

NÁZEV

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

POČET
ÚČAST
NÍKŮ

12. 3.

široká
veřejnost

Kostelec n. O.

Důvody vzniku
domácího hospice

Jana Sieberová,
DH Duha Hořice

32

Rychnov n. Kn.

Hospice a umění
doprovázet

MUDr. Marie
Svatošová

80

Rokytnice v O. h.

Domácí hospicová péče

Setkání

20

Vamberk

Není jen důležité dobře
žít, ale i dobře umírat

Jana Sieberová,
DH Duha Hořice

25

Setkání

15

Setkání

22

30. 4.
12. 9.
29. 9.

široká
veřejnost
široká
veřejnost
široká
veřejnost

6. 11.

senioři

17. 11.

široká
veřejnost

Bartošovice v O. h. Domácí hospicová péče
Žamberk

Domácí hospicová péče

Dále jsme seznámili s hospicovou péčí a nabídli službu Domácího hospice Setkání v denominacích
církví:
Přednášky pro sbory Církve bratrské
12. 1. Bystré v O. h. - „Domácí hospicová péče a vznik Domácího hospice Setkání“
3. 9. Náchod- „Domácí hospicová péče“
26. 11. Ústí nad Labem - „Domácí hospicová péče“
Prezentace v římskokatolických farnostech během roku 2014
Žamberk, Rychnov n. Kn., Rokytnice v O. h, Vamberk, Rybná n. Zd., Častolovice, Solnice, České
Meziříčí, Králova Lhota, Chleny, Kostelec n. O., Potštejn, Týniště n. O., Skuhrov n. B., Lično
4. 9. jsme se prezentovali na Veletrhu sociálních prací v Žamberku
Celkem proběhlo 67 osvětových akcí, kterých se zúčastnilo přes 1000 návštěvníků.

Vzdělávací semináře
Celkem se konaly 3 vzdělávací semináře pro pečovatelské služby, které lektorovala
Marcela Ulrichová, zúčastnilo se 30 pečovatelek.
9. 4. a 13. 4. Kostelec n. O.
28. 5. Žamberk
Kromě těchto akcí jsme se během roku účastnili několika setkání domácích hospiců z celé ČR
v DH Duha Hořice, kde jsme si vzájemně předávali zkušenosti a čerpali inspiraci pro další práci.
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Dobrovolníci Setkání
Od jara roku 2014 jsme se začali scházet s dobrovolníky Domácího hospice
Setkání o.p.s. Jsou to lidé, kteří vnímají potřebnost hospicové služby
a chtějí různými způsoby šířit
povědomí o ní. Někteří z nich
prožili doprovázení svých
nejbližších a vědí ze svých vlastních zkušeností, jak je tato
péče důležitá nejen pro umírající, ale i pro ně samotné,
aby odchod jejich nejbližších z tohoto světa mohl být klidný
a důstojný.
Dobrovolníci nenásilnou formou propagují hospicovou péči
a šíří povědomí na území, kde působíme. Pořádají koncerty,
benefice, přednášky, divadla apod.
V roce 2014 uspořádali 4 koncerty, 2 divadelní představení
a prezentovali Domácí hospic Setkání na veřejných akcích.

BENEFIČNÍ AKCE DOBROVOLNÍKŮ SETKÁNÍ
DATUM

CÍLOVÁ
SKUPINA

12. 4.

veřejnost

13. 4.

veřejnost

18. 8.

veřejnost

30. 8.

veřejnost

20. 9.

veřejnost

10. 10.

školy

11. 10.

veřejnost

MÍSTO

DRUH A NÁZEV AKCE

REALIZÁTOR

"Obrácení a sedm slov" - Sedláčkovo kvarteto
koncert
a Jan Potměšil
Dolní
"Obrácení a sedm slov" - Sedláčkovo kvarteto
Dobrouč
koncert
a Alfred Strejček
Lukavice
Jarmark Lukavice
Dobrovolníci Setkání
"Setkání u piána"- Piáno
Rychnov n. Kn. na ulici hraje pro hospic Dobrovolníci Setkání
Setkání
Rokytnice
Sbor z hor, Sbor
"Sbor z hor" - koncert
v O. h.
Stříbrňák
Robinson Crusoe Rychnov n. Kn.
Teátr Víti Marčíka
divadlo
Rychnov n. Kn. Mystéria Buffa - divadlo
Teátr Víti Marčíka
Praha

Benefiční koncert v Rokytnici v O. h. v září 2014.
„Sbor z hor“ a sbor „Stříbrňák“
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POČET
ÚČASTNÍKŮ
35
71
50
80
130
125
130

Benefiční koncert v Dolní Dobrouči v dubnu 2014.
Sedláčkovo kvarteto, přednes Alfréd Strejček

Přehled hospodaření za rok 2014
hlavní činnost
čerpání fondů - dary
fyzické osoby

370 880,00

neziskové organizace

0,00

právnické osoby

25 391,73

anonymní dárci
celkem

7 000,00
403 271,73

dotace
města a obce

67 500,00

podpůrné akce
koncerty a představení

33 627,00

vlastní hlavní činnost
fakturace péče

30 600,00

ostatní zdroje
bankovní úrok

0,02

celkem

534 998,75

náklady
hlavní činnost
z toho - správní činnost
koncerty a představení

517 935,75
146 198,62
16 564,00

zisk hlavní činnost

17 063,00

vedlejší činnost
výnosy
vzdělávací akce
náklady

464,00
0,00

zisk vedlejší činnost

464,00

zisk - celkem

17 527,00

celkem tvorba fondu - 911.10 - 911.15

1 272 203,00

celkem čerpání fondu - 911.10 - 911.15

403 271,73

celkem zůstatek fondu 911 k 31. 12. 2014

863 931,27
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Tvorba vlastního jmění - účet 901
vklad zakladatele

1 000,0

dary věcné
dávkovač léčiv
zdravotní brašny

24 502,5
5 000,0

koncentrátor kyslíku

21 229,0

koncentrátor kyslíku

24 690,0

antidekubitní podložky

7 310,0

auto Volswagen Polo
celkem

90 000,0
172 731,5

zůstatek k 31.12.2014

173 731,5

Přehled darů a dotací v roce 2014
Dar nad 300 000 Kč
Sbor církve bratrské v Bystrém v Orlických horách

Dary 30 000 – 80 000 Kč
Mgr. Alena Naimanová
Mgr. Vladimír Kolařík
PASSERINVEST GROUP, a.s.
Karel Kotrbáček
Rada Církve bratrské
Zdeňka Seidelová
manželé Mošovi
Město Kostelec nad Orlicí

Dary 10 000 – 29 000 Kč
EAST MOP spol. s.r.o.
BEAS, a.s.
AQUA SERVIS a.s.
NovoPLAST PP s.r.o.
ŠKODA AUTO a.s.
Isolit-Bravo spol. s r.o

ŘK farnost Kukleny
Sbor Církve bratrské - stanice Dobruška
ŘK farnost Dobruška
ŘK farnost Solnice a Skuhrov n. B.
Sbor Církve bratrské Ústí nad Labem
Martina Ehlová
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AGRICO, s.r.o.
Město Opočno
Město Solnice
Město Dobruška
Nadační fond nadaných
MUDr. Milič Světlík
manželé Ivicovi
Pavel a Radka Světlíkovi
MVDr. František Bartoš

MUDr. Miloš Baše

Jaroslava Štorková
MUDr. Markéta Štruplová
Milosrdné sestry sv. Vincence Kroměříž
Mgr. Hana Martínková
manželé Vašíčkovi
manželé Ivicovi
Bc. Pavel Bednář
Zdeněk Šolín
Křesťanská skupinka Ústí n. L.
manželé Fialovi

Dary do 9 000 Kč
INKEA s.r.o
Ondřej Urban
REHAGAMA s.r.o
MUDr. Josef Bejda
Město Žamberk
Oldřich Tomek
Městys Častolovice
Renata Limmlová
Obec Bílý Újezd
Ing. Jana Voříšková
.
Sbor
CB Bystré – stanice Dobruška
Obec Skuhrov n.B
Sbor Jednoty bratrské Rychnov n. Kn. MUDr. Martin Thiel
Senioři ŘK farnosti Rychnov n. Kn.
Renáta Michálková
ŘK farnost Bystré
Zita Forejtková
ŘK farnost Deštné v O. h.
Jan Molnár
ŘK farnost Vamberk
Evženie Hanušová
ŘK farnost Voděrady
Romana Hartmannová
ŘK farnost Černíkovice
Marta Motlová
ŘK farnost Potštejn
Zdeněk a Jitka Coufalovi
Magda Martincová
ŘK farnost Rychnov n. Kn
MUDr. Čtvrtečková
ŘK farnost Rybná n. Zd.
MUDr. Jaroslava Pokorná
Pavlína Chudá
Sbor církve bratrské Nové Město n. M. Vladimír Vach
Marie Novosadová
Milan Beran
Pavel a Radka Světlíkovi
Martin Šrom
Květa Havlínová
Jana Urbanová

Eva Erbenová
Věra Kohlerová
Jana Hejzlarová
Ing. Pavel Kouba
manželé Haluzovi
Otto Šlemín
Eliška Toroková
manželé Krawciwovi
Petr Lavrenčík
Zdeněk Jílek
Veronika Vránová
Hana Procházková
Ludmila Valášková
MUDr. Robert Bejda
MUDr. Miroslav Cvejn
Petr Bischof
Mgr. Petra Sedláčková
Miluše Marková
Petr Lavrenčík
Alena Kacálková
Miloslava Krámová

Materiální dary
DIALCORP s.r.o.
Farní charita Dobruška
MUDr. Filip Světlík
BATIST Medical a.s.
Firma JECH CZ s.r.o.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Město Rokytnice v O. h.
Gestra CZ s.r.o.

Papírnictví Tokošovi
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.
Železářství U Jahodů Kostelec. n. O.
Železářství Faiben a Mertlík Častolovice
Bc. František Vogl - Město Rychnov n. Kn.
MUDr. Soňa Dvořáková
MUDr. Markéta Štruplová
Lékárna U Sv. Havla
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Všem našim dárcům děkujeme. Bez nich bychom nemohli vůbec začít a sloužit. Velmi si jejich
podpory vážíme. Děkujeme také všem anonymním dárcům. Finanční i hmotné dary využíváme
k zajištění obecně prospěšných služeb. Za podporu také děkujeme všem přátelům, které naše služba
oslovila a nezištně nám pomáhají.

Výhledy do roku 2015
Také v budoucnosti chceme především sloužit umírajícím pacientům a jejich rodinám.
Nejpalčivější otázkou pro následující rok 2015 je stále financování. Vzhledem k tomu, že zatím nemáme
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je našim velkým úkolem oslovování dárců.
Chceme se také dále podílet na šíření myšlenky domácí hospicové péče na veřejnosti, oslovit mladé lidi
ve školách a nenásilnou formou přispívat k odtabuizování smrti v naší společnosti.
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Závěr
Na závěr děkuji celému týmu Domácího hospice Setkání za odvahu a nadšení, bez kterého
bychom nemohli začít tuto náročnou službu poskytovat. Zdravotním sestrám a lékařům
hospice děkuji za obětavou práci a za velké úsilí, se kterým po celý rok sloužili umírajícím
a jejich rodinám. Děkuji také ostatním členům Setkání za podporu a pomoc, kdykoliv bylo
potřeba. Našim dobrovolníkům děkuji za pomoc při organizování akcí a sdílení radostí a
starostí při společných schůzkách.
Děkuji také celému týmu za pomoc při oslovování dárců. Věřím, že se nám podaří i v roce 2015
zajistit dostatek prostředků, abychom mohli pokračovat v započatém díle a být i nadále
k dispozici lidem, kteří se rozhodnou postarat o své těžce nemocné blízké až do konce jejich
života doma. Uplynulý rok nám jasně ukázal, že tato práce má hluboký smysl a stojí za to
pokračovat v cestě dál…

Mgr. Andrea Kolaříková
ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s.
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