Vážení přátelé,
rok 2018 byl úspěšný, ﬁnančně
i personálně stabilní a laskavý díky
mnoha dobrým lidem, kteří nezištně pomáhají. Moc děkujeme
všem, kteří vedle nás stáli a podporovali nás.
V roce 2018 jsme oslavili kulaté výročí 10 let od otevření
Hospice Dobrého Pastýře. Za tuto dobu jsme se dostali
do povědomí širokého okolí Čerčan, Středočeského kraje
a Prahy, odkud k nám přichází nejvíce pacientů. Již více
než 15 let jezdíme pečovat o pacienty do domácího prostředí v okruhu 35 km od Čerčan. Pomáháme zde i rodinám a pečovatelům v nejtěžších chvílích života, kdy
jejich blízkému vyhasíná svíčka života. Vedle zdravotních
služeb pečujeme také o seniory, kteří ztrácí soběstačnost, a nabízíme jim ošetřovatelskou pomoc doma nebo
ak�vizaci v našem Centru denních služeb. Rodiny, které
celodenně pečují o svého příbuzného, podporujeme
poskytnu�m nezbytného odpočinku. O jejich blízkého
se na domluvený čas postaráme v rámci odlehčovacích
pobytů.
Všechny služby mají svoji tradici a nás jen těší, že jsme
je udrželi a děláme vše pro jejich zlepšování, především s cílem zvýšení kvality života pacientů a klientů, ale
i jejich nejbližších.
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Ti, kteří nás někdy navš�vili, vědí, že vedle krásné budovy
hospice stojí už více než 10 let hrubá stavba, která z různých důvodů zůstala bohužel prázdná. Je to velká škoda
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a výzva zároveň. Jsme si vědomi toho, že když chceme
něco změnit, musíme mít vizi.
My jsme naši vizi postavili na základě mapování a pozorování toho, co v Čerčanech a v bližším okolí chybí,
ptali jsme se občanů dotčených obcí a také diskutovali
s experty z kraje, měst a obcí, abychom si sjedno�li naši
představu, která by dávala smysl všem, nejenom nám.
Představujeme si, že by dostavba sloužila jako komunitní
prostor s nabídkou širokého spektra sociálních služeb
a nabídkou prostorů pro různé mikrokomunity, které
k nám přijíždí a pravidelně nás navštěvují už nyní. Nové
křídlo dostavby by mělo vytvořit nový, oddělený prostor pro sociální poradenství, půjčovnu kompenzačních
pomůcek, zázemí pečovatelské služby a odlehčovacích
služeb pro občany. Především to bude prostor, kam se
lidé dostaví, když potřebují pomoc a radu, věříme, že
s pocitem důvěry v naší profesionalitu.
Začátkem jsem konstatovala, že rok 2018 byl vstřícný
a dobrý po všech stránkách. Přesto si uvědomujeme, že
i my máme svoji Achillovou patu. Naše zranitelnost je
především v personální a ﬁnanční udržitelnos� – v zachování si skvělého a mo�vovaného týmu, v plánovaní
a vyváženému řízení ﬁnancí, v kon�nuálním investování,
v dalším rozvoji jak lidí, tak služeb a provozu. Naše loď
vyplula a její další des�nace je jiná než původní přístav.
I když změna je kon�nuum, my věříme, že ta naše stojí
na pevných pilířích. I když se chceme posouvat dál, zůstáváme věrni poslání, se kterým bylo naše zařízení založené, a sice pomoci potřebným lidem i pečujícím.
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PharmDr. Monika Horníková, MHA, ředitelka
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Název organizace

TŘI, o. p. s.

Sídlo organizace

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

Založení organizace

V roce 2000 vznikla společnost o. s. TŘI (v roce 2013 transformace na TŘI, o. p. s.)

Právní forma

Obecně prospěšná společnost

Kontakt

Tel: 317 777 381, Fax: 317 700 903, email: tri@hospic-cercany.cz

Webové stránky

www.hospic-cercany.cz

Facebook

www.facebook.com/hospic.cercany

ID datové schránky

dy254kv

IČ

18623433

Registrace

oddíl O, vložka 1234 u Městského soudu v Praze, dne 18.11.2013

Číslo provozního účtu

530 530 359/0800

Správní rada
Rudolf Reitz, B.Th.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Mar�n Čeljuska

Dozorčí rada
Mgr. Josef Švehla
Ing. Kris�an Bergmann
Vít Pilát
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Úvodní kapitoly této výroční zprávy obsahují informace o poslání a činnos� TŘI, o.p.s., a ohlédnu� se za rokem 2018 a vize pro rok 2019 slovy
ředitelky organizace PharmDr. Moniky Horníkové, MHA.
Kdo za péčí a provozem organizace stojí se dozvíte v kapitole Naši Lidé
na str. 7.
Od strany 9 naleznete hodnocení jednotlivých služeb, činnost týmů
v přímé péči a dobrovolnického centra v roce 2018, dočtete se o našich
rozvojových projektech a plánech do budoucna, a také o úspěších a rozmachu sekce fundraisingu a komunikace.
Zejména donory bude zajímat závěrečná ekonomická sekce s účetní závěrkou a dalšími ekonomickými přílohami, strukturou darů a dotací
a zprávou auditora.

Statutární orgán
PharmDr. Monika Horníková, MHA
- ředitelka TŘI, o.p.s
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Prostřednictvím dobrovolnického programu a fundraisingu vychováváme jednotlivce a komerční subjekty
ke společenské odpovědnos�.
www.hospic-cercany.cz
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Ak�vizační pracovnice Centra denních služeb připravují
denní program nejen pro obyvatele Hospice Dobrého Pastýře, ale také pro obyvatele Čerčan a blízkého okolí, o které
je pečováno v jejich domácím prostředí. Zájemci přijíždějí
v případě potřeby za pomoci asistenčního auta, které
mimo jiné také zprostředkovává dopravu a instalaci kompenzačních pomůcek z naší půjčovny přímo do domovů
klientů.
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Pořádáním komunitních akcí a díky nabídce sociálních,
zdravotních či komerčních služeb integrujeme, des�gma�zujeme a měníme postoje k nevyléčitelně nemocným
návštěvníky všech věkových kategorií z nejbližšího okolí
i z daleka za hranicemi našeho regionu.

Asisten� Terénní odlehčovací služby pečují o ty, kteří
z důvodu věku, nemoci či pos�žení nezvládají péči o sebe
sama. Pomáhají jim s hygienou a výživou, snaží se je ak�vizovat, zprostředkovat jim kontakt se společenským
prostředím a asistovat při řešení nejrůznějších životních
situací.
Pobytová odlehčovací služba umožňuje osobám, které se
už bez pomoci druhého neobejdou, strávit u nás celkem
3 měsíce v roce. Cílem služby je dopřát pečujícím osobám
potřebný oddech a prostor zařídit si nezbytné záležitos�
nebo odjet na dovolenou s vědomím, že je o jeho blízkého
dobře postaráno.

RE

Dbáme na to, aby se náš personál pravidelně odborně
vzdělával a zároveň umožňujeme, coby akreditované
pracoviště nástavbového oboru Palia�vní medicína,
vzdělávání zdravotníků v oblas� péče o těžce nemocné
a umírající pacienty.

Z AKL AD

R A DA

Tým Domácího hospice pečuje o ty, kteří mohou a chtějí
strávit poslední okamžiky svého života doma v kruhu
svých blízkých. 24 hodin denně jsou na telefonu, aby pečující osoby podpořili a v případě potřeby jim okamžitě
vyjeli na pomoc.

Odborné sociální poradenství poskytujeme všem, kteří
se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují podpořit
či nasměrovat.

ČÍ

Organizace TŘI, o. p. s. provozuje již desátým rokem nestátní zdravotnické zařízení Hospic Dobrého Pastýře
v Čerčanech. Mul�disciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, ošetřovatelů, psychologů a duchovních zde poskytuje komplexní palia�vní
péči pacientům v terminálním stádiu jejich nevyléčitelného onemocnění. Společně usilují o zmírnění boles� fyzických i duševních, jsou oporou pro samotné pacienty, ale
také pro doprovázející osoby, a to jak během péče o jejich
blízkého, tak po jeho úmr�.

www.hospic-cercany.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
Ing. Blanka Bejdáková,
vedoucí ekonomického provozu
Zuzana Jezberová, účetní
Hana Zemanová, pokladní
Jana Matoušková, personalistka
a referentka zdr. pojišťoven
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PROVOZNÍ ODDĚLENÍ
Jan Kostka – vedoucí provozního oddělení
Ing. Jiří Hilger – It technik
Kuchyně
Miroslav Dráb, Renáta Drábková,
Veronika Drábková, Milena Vaňková,
Eva Dohnalová, Jaroslava Holubová,
Lucie Houdková
Recepce
Ing. Iva Klinderová, Eva Drazdíková,
Hana Párysová
Prádelna
Jaroslava Hubičková, Dana Lenke
Úklid
Jan Ježek, Lenka Jirovská, Sandra Röthová,
Fran�ška Skřečková, Marie Zelenková,
Tereza Kosíková, Tereza Brabencová
Řidiči/údržbáři
Mar�n Sýkora, Pavel Novotný, Bohumil Srb
Péče o kvě�ny a zahradu
Pavlína Vlasáková, Milena Rabiňáková,
Miroslav Barek

ŘEDITELNA A SEKRETARIÁT
Pharm.Dr.Monika Horníková, MHA - ředitelka
Bc. Sandra Magnusová,DiS. - asistentka ředitelky
(do 31. 8. 2018)
Mgr. Lenka Štollová - asistentka ředitelky
(od 1. 9. 2019)
FUNDRAISING A PR
Bc. Hana Janků, fundraiserka
Bc. Barbora Kunclová,DiS., péče o dárce
Mgr. Jana Vernerová, manažer komunikace
Barbora Valášková, asistentka
Mgr. Jana Kalinová, volnočasové aktivity
DOBROVOLNÍCI
Mar�na Bosáková, Tereza Bubeníková, Klára
Cihlová, Jiřina Čeřovská, Robert Čuda, Hana
Drazdíková, Jana Drazdíková, Štěpánka Dreslerová,
Simona Dušilová, Mar�n Faltus, Zdenka Fuksová,
Jarmila Grillová, Vendulka Hanušová, Daniel
Ho�mar, Vladimír Hrajnoha, Vlas�mil Hubička,
Šárka Hulmáková, Ivanka Chlistovská, Romana
Chmátalová, Renata Janíková, Eva Jelínková,
Lenka Kameníčková, Boženna Klauzová, Anna
Kotrášová, Pavla Kotrášová, Miroslava Králíková,
Marta Lígrová Krupičková, Petra Krupičková, Vlasta
Kyselová, Hedvika Lávičková, Zuzana Lebedová,
Tereza Melíšková, Daniela Mimrová, Eva Mlezivová,
Eva Moravcová, Jan Mura, Tom Naute, Romana
Nožková, Michal Reinisch, Lucia Semanová, Paola
Serra, Lucie Soorová, Leona Stříteská, Pavel Šimon,
Eva Štenglová, Petr Štulc, Darja Vávrová, Markéta
Věrnochová, Mar�n Veleba, Radomila Vobecká, Eva
Vycpálková, Jakub Zamazal, Zuzana Zelená, Ludmila
Zímová, Petr Žídek
www.hospic-cercany.cz

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Lékaři:
MUDr. Jindřich Polívka, MUDr. Olga
Voldřichová, MUDr. Sylva Dolenská,
MUDr. Růžena Dvořáková, MUDr. Kateřina
Herdová, MUDr. Marie Průchová,
MUDr. Marcela Jandová, MUDr. Dagmar Křížková,
MUDr. Stanislav Maršík, MUDr. Terezie Ševčíková
Zdravotní sestry:
Mgr. Lucie Mokrejšová – vrchní sestra
Milena Rabiňáková – staniční sestra LH
Mgr. Adriana Šandrejová - staniční sestra DH
Dagmar Trmalová, DiS. – nutriční terapeut
Bc. Eva Tkáčková, DiS. - fyzioterapeut
Šárka Boušková, Šárka Doleželová, Radka
Havlíková, Radka Heřmánková, Eva Horáková,
Vlasta Chaloupecká, Hana Charvátová, Irena
Kováříková, Jiří Navrá�l, Petra Petrová, Jaroslava
Pilátová, Irena Roubíková, Zdeněk Smeták,
Zuzana Součková, Jana Stanková, Radka
S�bůrková, Dagmar Šperlová, Soňa Trojášková,
Alena Vojtová, Naděžda Adámková, DiS.
Ošetřovatelé:
Veronika Bubeníčková, Ivana Dvořáková, Hana
Ebenstreitová, Miroslava Hájková, Ludmila Ilchuk,
RNDr. Miroslava Králíková, Michaela Krbová,
Lenka Křížová, Věra Kučerová, Zdenka Maratová,
Jolana Petrová, Jana Niklová, Jiřina Pitrofová,
Hana Přibylová, Monika Rálková, Vladimíra
Siebertová, Květuše Seemanová, Mar�na Sislová,
Lenka Sirotková, Natálie Šachlová, Karel Šperl,
Lucie Švejdová, Zuzana Uhrinová, Anna Veselá,
Ruslana Vlášková, Gabriela Vorlová

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE
PhDr. Markéta Kačerová – klinická psycholožka
Mgr. Jana Ambrožová - psycholožka
Mgr. Monika Kolářová - psycholožka
DUCHOVNÍ PÉČE
Daniel Ho�mar (ASD), Mar�n Janata (ŘKC), Rudolf
Reitz (ASD), Petr Turecký (ČCE), Petr Wagner (CČH)
SOCIÁLNÍ PÉČE
Mgr. Lenka Tůmová – vedoucí sociálního oddělení
(do 30.9.2018)
Bc. Pavel Kocábek – sociální pracovník
Bc. Marie Pinkasová, DiS. – sociální pracovnice
Bc. Sandra Magnusová, DiS. – sociální pracovnice
Klára Dvořáková, DiS. – sociální pracovnice
Alena Čeljusková – pracovnice v sociálních službách,
pracovnice půjčovny kompenzačních pomůcek
Terénní služby odlehčovací
Pracovníci v sociálních službách:
Radomila Vobecká, Magdaléna Moravcová, Jana
Bláhová, Jitka Brůžová, Ludmila Grešová, Tomáš
Fürbacher, Kateřina Kronovetrová, Mar�na
Hrachová, Marta Malo�nová, Hana Hauzarová,
Hana Kronovetrová, Fran�ška Nešporová
Pobytové odlehčovací služby
Pracovníci v sociálních službách:
Jiřina Pitrofová, Hana Kronovetrová, Kateřina
Kronovetrová, Ludmila Grešová, Hana Tůmová,
Jitka Brůžová, Irena Tománková, Fran�ška
Nešporová
Centrum denních služeb
Pracovníci v sociálních službách:
Klára Dvořáková, DiS., Lucie Véghová,
Mar�na Hrachová, Kateřina Kukurová

www.hospic-cercany.cz
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Opro� loňskému roku se zvýšil poměr pacientů hospitalizovaných kvůli neonkologickému onemocnění. Nejčastěji se jednalo o neurodegenera�vní onemocnění nebo
o choroby oběhové soustavy v terminálním stádiu a jiná
orgánová selhání. Stále ale pla�, že onkologická onemocnění tvoří většinu, přesně 78,6 %.

Lůžkový hospic je zde pro terminálně
nemocné pacienty, kteří potřebují
úlevu od boles� nebo jiných závažných
symptomů snižujících kvalitu života
a domácí péče v jejich případě není
možná nebo nestačí.

Snižující se počet onkologicky nemocných

Rok 2018 kladl v Lůžkovém hospici
vysoké nároky zejména na zdravotnický personál. Využi� kapacity lůžek
opět významně stouplo. Plné ruce
práce měli zdravotní sestry, lékaři,
psycholog, ale i sociální pracovníci.
V některých měsících se na sociálním
oddělení kupily žádos� o přije� do Lůžkového hospice, které z důvodu naplnění kapacity nemohly být uspokojeny
v co nejkratším čase, v řádu dnů, jak
bývalo zvykem.

21,4 %

89,4 %

87,6 %

78,6 %

neonkologická
onemocnění

85 %
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Rostoucí využi� kapacity
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10,6 %
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V letošním roce jsme měli shodný počet pacientů, kteří
se k nám dostali z Prahy a ze Středočeského kraje. Dohromady tyto dvě skupiny obyvatel tvořily 91 % uživatelů
Lůžkového hospice. Průměrný věk pacientů byl 73 let,
v rozmezí 27 až 95 let.

Z DOPISŮ POZŮSTALÝCH:
OD RECEPCE PO SESTERNU - LASKAVÉ PŘIJETÍ
Vždy se nejvíce bojíme nepoznaných věcí a situací.
Upřímně otevřená srdce všech, které jsme potkali cestou
z parkoviště přes vrátnici, sesternu až na pokoj, byl nesmírným pohlazením na duši. Když jsem si toto vše uvědomila, byla jsem dojatá z lidí, kteří svou práci dělají srdcem.
Krásný, čistý a útulný pokoj, kde nebylo nic problém. Moc
jsme chtěli v pokoji vytvořit podmínky jako doma, což
nám bylo maximálně umožněno. A hlavně, hlavně milé
lidské přivítání a úžasný přístup celého personálu. Odjížděli jsme sice s těžkým srdcem, ale zároveň s pocitem, že
jsme pro nejbližšího člověka nemohli udělat nic lepšího.
Hospic Dobrého Pastýře byl tím nejlepším rozhodnutím.
Málokdy se asi člověku podaří vidět tolik laskavosti, lásky,
upřímnosti a hodných lidí na jednom místě.
S hospicem jsem se dosud nesetkala. Trochu mě překvapila kavárna v těchto místech. Ale když jsem pak viděla
celé rodiny, které si zde postupně předávaly děti, aby se
mohly vystřídat u příbuzných, děti si hrály, byly veselé,
vše bylo tak samozřejmé. Tady mi došlo, jak je hospic prospěšné místo, které umožňuje opravdu důstojně opustit
tento svět, aniž by to bylo jen chmurné, a začleňuje smrt
do přirozeného koloběhu života, odkud ji mnohdy vytěsňujeme jako něco nepatřičného.

Nejčastěji k nám lidé přicházejí na doporučení svých známých, kteří s námi měli dobrou zkušenost, nebo na doporučení lékařů, mající dobré reference – někteří z nich
i osobní, protože u nás absolvovali stáž.

2018

Mgr. Lucie Mokrejšová, vrchní sestra

www.hospic-cercany.cz
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Služba Domácího hospice umožňuje terminálně nemocným pacientům dožít doma, ve svém důvěrně
známém prostředí s pečující rodinou na blízku. Zemřít
doma si přeje až 80 % procent z nás, bohužel takto prožitý závěr života se poštěs� jen několika málo procentům
umírajících. Pokud to�ž nemá rodina na blízku odbornou
pomoc, sama tak ob� žnou péči nemůže zvládnout.
Smyslem služby Domácího hospice je těmto rodinám
a pacientům pomoci a vytvořit takové podmínky, které
umožní péči zajis�t co možná nejdéle. Často se podaří,
že pacient zůstane po celou dobu doma, a to je skvělé.
V některých případech je péče komplikovaná a již
nad síly pečujících. Ani pak rodinu neopouš�me, ale přemís�me pacienta k nám, do Lůžkového hospice, kde péči
převezmeme, ale rodina může svého blízkého kdykoliv
navštěvovat.
Rok 2018 jsme začali s personálním oslabením našeho
týmu, ale od května jsme již měli kompletní sestavu. Tým
Domácího hospice letos pečoval o 47 pacientů. Chtěli
bychom službu dále rozvíjet a rozšiřovat, abychom mohli
pomoci více rodinám a jejich blízkým. Navýšili jsme
úvazky zdravotním sestrám a zakoupili jsme i nové auto.
Také se snažíme šířit informace o dostupnos� této služby
mezi starosty přilehlých obcí, domovy pro seniory, prak�cké lékaře i lékaře nemocnic, aby rodiny věděly co dál
v momentě, kdy se rozhodne o ukončení léčby.
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Kontakt:

Mgr. Adriana Šandrejová, staniční sestra

www.hospic-cercany.cz

Důležitým mezníkem v letošním roce bylo získání nově
vzniklé odbornos� s číselným označením 926 – Domácí
palia�vní péče. Tato odbornost nám umožnila uzavřít
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb u VZP
pojišťovny a později postupně u pojišťoven VoZP, OZP,
ZP Škoda a ZPMV. Pro klienty domácího hospice, kteří
splní podmínky zdravotních pojišťoven, je nyní služba
po dobu 30 dní u indikovaných pacientů zcela zdarma.
Do budoucna bychom rádi poskytovali domácí palia�vní
péči také dětským pacientům. Příš� rok budeme proto
věnovat přípravě a proškolení týmu zdravotních sester.

Naše organizace dlouhodobě usiluje o to, aby se neustále zlepšovala dostupnost a úroveň poskytovaných
služeb pro terminálně nemocné pacienty. Proto klademe velký důraz na vzdělávání, ať už našich zaměstnanců, tak i zdravotnického personálu z jiných zařízení.
V roce 2018 jsme zde měli na stážích celkem 17 lékařů,
kteří u nás strávili celkem 133 dní, zdravotní sestry 75
dní a ošetřovatelé 22 dní. Navš�vilo nás celkem pět
velkých exkurzí.
Jsme si vědomi toho, že kvalita poskytované péče stojí
na personálu. Snažíme se proto lékařům, zdravotním

Z DOPISŮ POZŮSTALÝCH: POSLEDNÍ DNY JSME
MOHLI BÝT SE SVÝMI NEJBLIŽŠÍMI
Vážení, dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat
za pomoc s péčí o mého tatínka, který nás tento
týden opustil. Díky Vaší pomoci mohl poslední dny
strávit doma se svými nejbližšími. Přístup všech
Vašich pracovníků byl v dnešní době nevídaně profesionální a při tom empatický a lidsky vřelý. Měli
pro nás i pro tátu vždy v zásobě slova rady, podpory a útěchy…. Upřímně si vážím Vaší práce a jsem
i v této nelehké chvíli šťastná, že existují takoví lidé,
kteří svou práci věnují pomoci umírajícím a jejich rodinám. Jménem celé rodiny tedy ještě jednou děkuji
a vzdávám hold a úctu Vaší tolik záslužné práci.

sestrám a ošetřovatelům vytvářet fungující zázemí,
aby se mohli v klidu soustředit na svou práci. Kromě
materiálního zajištění se zaměřujeme i na jejich rozvoj
profesní, a proto je neustále vzděláváme v oboru. Vytvořili jsme si základní vzdělávací plán kurzů pro jednotlivé pozice, které by měl každý zaměstnanec
po nástupu do dvou let splnit. Na to navazují různé
specializační kurzy, kterými si sestry zvyšují svou odbornost a samostatnost. Letos sestry absolvovaly například kurzy: Ošetřovatelská péče o invazivní vstupy,
Katetrizace u mužů nebo Ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty.

www.hospic-cercany.cz
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Pokud se bez pomoci jiných již neobejdeme, lze péči
o sebe sama v domácím prostředí zvládnout s pomocí
Terénní odlehčovací služby. Naši asisten� pomáhají
s osobní hygienou, při přípravě a podávání stravy, doprovází na procházku, na nákup či k lékaři, vyzvednou
léky na předpis, dělají společnost pro volné chvíle, nabízejí společné čtení a jiné ak�vizační činnos�. Zároveň tak
blízkým pečujícím osobám poskytují čas na odpočinek či
vyřízení nezbytných záležitos�.
Naše péče vždy vychází z přání
klienta a aktuální situace v rodině,
péči plánujeme společně. Respektujeme, že jsme ve Vašem domácím
prostředí, nevměšujeme se do soukromých záležitos� a místních zvyklos�, pokud nebrání výkonu naší
práce.
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Terénní odlehčovací službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí
do pátku vždy od 8:00 do 16:00

hodin v místě bydliště klientů, které není vzdálené více
než 20 km od Čerčan. V roku 2018 jsme pečovali o 18
klientů, tři z nich máme v péči od roku 2017 a jednoho
už od roku 2016. Celkově jsme u nich strávili 2724 hodin.

krátkodobé pobyty (maximálně
po dobu tří měsíců v roce) s nepřetržitou komplexní sociální
péčí.

Poptávka po Terénní odlehčovací službě neustále roste.
Pro příš� období budeme usilovat o rozšíření týmu asistentů Terénní odlehčovací služby, což obnáší kromě
výběru vhodných kandidátů také ﬁnanční zajištění
nových úvazků, rozšíření a částečnou obnovu autoparku
služby. Pokud budeme úspěšní, budeme moci rozšířit dojezdový rádius na 30 km od Čerčan a uspokojit tak rostoucí poptávku po této službě.

Pět lůžek je v Hospici Dobrého
Pastýře vyhrazeno právě pro ty,
o které je jinak pečováno v jejich
domácím prostředí. Přes den
o klienty pečují asisten� odlehčovací služby, v noci nad nimi bdí
ošetřovatelé a zdravotníci palia�vního týmu.
Foto: Klára Straka

Většina z nás si přeje strávit vlastní stáří doma. Stává se,
že s přibývajícím věkem a kvůli zhoršujícímu se zdraví postupně přestáváme zvládat péči o sebe sama i o svou domácnost, zpanikaříme, opus�me své domovy a zvolíme
cestu umístění do domova pro seniory, kde ve většině
případů zcela ztra�me soukromí, svůj klid, své „doma“.

Kontakt:

Bc. Sandra Magnusová, DiS. a Klára Dvořáková, DiS.,
koordinátorky odlehčovacích služeb

www.hospic-cercany.cz

Péče o blízkého člověka, který se bez pomoci druhého
neobejde, není nikterak jednoduchá. Umožnit mu zůstat
doma, i když už z důvodu věku či onemocnění není soběstačný, znamená pečovat o něj „na plný úvazek“,
ne-li více. Je tedy důležité, aby měla pečující osoba také
možnost si odpočinout, zařídit nezbytné či odjet na dovolenou s vědomím, že je o jeho blízkého dobře postaráno. Pokud nemůže převzít péči jiný rodinný příslušník,
řešením je Pobytová odlehčovací služba, která umožňuje

Klientům v případě potřeby nabízíme rehabilitaci, podporu
psychologa či duchovního a také
dopolední i odpolední ak�vizační program v Centru denních
služeb.
V roce 2018 u nás 42 klientů zejména z Prahy, středních
a jižních Čech strávilo celkem 1424 dní.

www.hospic-cercany.cz
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V Cé-Dé-Esku, jak interně nazýváme Centrum denních
služeb, se potkávají zvenku příchozí návštěvníci s obyvateli Hospice Dobrého Pastýře. Sem směřují kroky dobrovolníků, stážistů a rodinných příslušníků našich klientů,
aby v příjemném neformálním prostředí strávili několik
společných chvil.
Toto místo je v kontrastu s klidným �chým prostředím
hospice jakousi naší „návsí“, pulsující tepnou, odkud
se linou melodie a hovory někdy na vážná a polovážná
témata, jindy historky prokládané výbuchy smíchu,
občas také poesie, poli�cké rozpravy a pravidelně vůně
čerstvě upečených koláčů a kávy.
Ak�vizační pracovnice připravují dopolední a odpolední program jak pro klienty lůžkového hospice a pobytové odlehčovací služby, tak pro zájemce o tuto službu
ze strany veřejnos�. Jsou to převážně lidé se sníženou
soběstačnos�, o které je pečováno rodinnými
příslušníky nebo terénní odlehčovací službou
v jejich domácím prostředí a do CDS jsou v případě potřeby přiváženi naším asistenčním autem.
Zde pak všichni společně procvičují paměť, tvoří
z keramické hlíny, povídají si a vzpomínají, slaví
své narozeniny, svátky a také uskutečňují výstavy svých děl (to se nestává tak často, ale letos
rovnou dvakrát).
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z místních i vzdálenějších škol a školek, Zdravotní klauni
a Loutky v nemocnici.
Ak�vizační program jsme letos nabídli i benešovským
seniorům. Ve spolupráci s městem Benešov jsme zrealizovali pilotní projekt, jenž byl výs�žně nazván Reminiscenční odpoledne pro seniory, aneb cvičíme paměť, aby
nás (víc) poslouchala. Na jaře i na podzim 2018 proběhly
dva paralelní kurzy po dese� lekcích, jeden v prostorách
Domu s pečovatelskou službou na Malém náměs�, druhý
v klubovně Spolku seniorů v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Marie Kudeříkové. Na jaře absolvovalo
kurzy celkem 48 účastníků, na podzim jich bylo už 61. Přicházeli jak � mladší, jejichž věk začínal šestkou, tak �, co
se přehoupli přes sedmdesátku i osmdesátku, a dokonce
i více než devadesá�le�. Vzhledem k rostoucímu zájmu
o ak�vizaci ze strany mimobenešovských seniorů zvažujeme rozšíření těchto kurzů i do dalších měst a obcí.

V roce 2018 navštěvovalo Centrum denních
služeb celkem 127 klientů a dohromady zde ak�vně strávili 4170 hodin. Pravidelně program
CDS zpestřovali a pevně věříme, že i nadále
budou, muzikan� z řad našich dobrovolníků, dě�

www.hospic-cercany.cz

Sociální poradenství je neodmyslitelnou součás� našich
služeb. Potřebné informace a podporu nabízíme jak uživatelům našich služeb, tak jejich blízkým. Naši sociální
pracovníci seznamují nově příchozí s prostředím našeho
zařízení, pomáhají s vyplněním žádos� a také se žádos�
o příspěvek na péči (je-li zapotřebí), doporučují doplňující služby či vhodnou kompenzační pomůcku. Pomáhají
pečujícím osobám plánovat jednotlivé kroky péče o nevyléčitelně nemocného pacienta, snaží se připravit je
na ztrátu jejich blízkého a následně vyrovnat se s ní.

Naše půjčovna kompenzačních pomůcek disponuje širokou škálou zařízení, která mohou přispět ke zvýšení
samostatnos� pacienta a zvýšit tak kvalitu jeho života,
např. elektrická polohovací lůžka, an�dekubitní matrace,
oxygenátory, chodítka, invalidní vozíky, atp.

Na naše sociální pracovníky se může se žádos� o radu
obrá�t každý, kdo se ocitl v nepříznivé či nestandardní životní situaci a potřebuje nasměrovat. Služba odborného
sociálního poradenství je zcela zdarma.
V roce 2018 využilo službu Odborného sociální poradenství celkem 275 klientů, uskutečnilo se tak 817 setkání
v rozsahu 37 405 minut. Poradit se přišlo i dalších 218
klientů, kteří si chtěli zapůjčit vhodnou kompenzační
pomůcku.

Kontakt:

V roce 2018 si u nás zapůjčilo potřebnou kompenzační
pomůcku celkem 218 klientů, 23 z nich bylo zároveň
klienty služby Domácí hospic.
Půjčovnu provozujeme v Benešově (Jana Nohy 1352)
a otevřená je v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00
hodin a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin.
Loutky v nemocnici
www.hospic-cercany.cz
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Odhodlat se k dobrovolnictví je samo o sobě zásadní
životní rozhodnu�. Odhodlat se k dobrovolnictví v hospici je rozhodnu� ještě mnohem zásadnější. Práce s nevyléčitelně nemocnými je náročná, je zapotřebí k ní
mít osobnostní předpoklady a absolvovat odborné školení. Je tedy opravdu báječné, že nám počet dobrovolníků z roku na rok pomalu ale jistě stoupá. Je ale také
pravdou, že bychom jich potřebovali ještě o něco více.
Proto je jednou z našich priorit pro příš� období rozšíření
řad dobrovolníků, a to zejména o lidi z regionu.
V roce 2018 odpracovalo v Hospici Dobrého Pastýře
2573 hodin celkem 85 dobrovolníků. Jsou mezi nimi studen� i důchodci, podnikatelé, zaměstnanci ve školství,
ve zdravotnictví, v sociální oblas�, v administra�vě, maminky na mateřské dovolené, zkrátka lidé různého věku
a zaměření. Ti všichni přicházejí do hospice, aby věnovali
pár hodin někomu, jehož čas se již naplnil, povzbudili ho,
vyslechli, co má na srdci, přečetli mu knížku, nebo ho
mlčky drželi za ruku a prostě jen byli s ním. Někteří z nich
se na návštěvy pacientů na pokoji ještě necí� připraveni,
a tak asistují našim ak�vizačním pracovnicím v Centru
denních služeb, jiní svou odbornos� a šikovnos� pomáhají provozu a fungování organizace. Přicházejí k nám
také ﬁremní dobrovolníci, bylo jich celkem 25 a odpracovali u nás 200 hodin zejména „údržbářských“ prací.
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O naše dobrovolníky pečujeme a vzděláváme je. Od ledna
do prosince 2018 jsme uspořádali 3 vstupní školení pro
nováčky a 4 školení pro stávající dobrovolníky na téma:
Nebojme se spirituality, Doprovázení umírajících, Bazální
s�mulace a Trénink mozku pro efek�vnější práci. Během
pě� supervizí měli možnost otevřeně řešit své dojmy, po-

chybnos� či otazníky a třikrát se mohli potkat se svými
kolegy v rámci neformálních setkání dobrovolníků, tzv.
dobrovečerů.

REFLEXE DOBROVOLNICE,
46LETÉ MANAŽERKY PETRY
Když jeden týden vynechám, chybí mi to...
Více než 10 let bydlím ve vesnici nedaleko od Čerčan.
Zažila jsem, když se hospic stavěl a uváděl do provozu.
Osobně jsem ho v době, než jsem se stala dobrovolníkem, navštívila jen párkrát při nějaké veřejné akci
nebo jsem zašla do skvělé kavárny v přízemí.

Dobrovolnické centrum pracuje ve velmi úzkém napojení
na další oddělení organizace, reaguje na jejich potřeby
pomoci ze strany dobrovolníků. Pro příš� období plánujeme posílení služby Domácí hospic o dobrovolníky, kteří
by byli nápomocni v péči o umírající v jejich domácím
prostředí. Se záměrem vybudovat dobročinný e-shop
organizace vzniká také potřeba dobrovolnické práce
ve fundraisingu. S cílem inspirovat se jinými dobrovolnickými programy, nebo naopak inspirovat jiné �m naším,
připravujeme setkání koordinátorů dobrovolníků lůžkových hospiců na podzim roku 2019.

Kontakt:

www.hospic-cercany.cz

Lucie Véghová, koordinátorka dobrovolníků

Pro dobrovolnictví jsem se rozhodla teprve před necelými dvěma lety. Tehdy jsem pracovala na zkrácený
úvazek a každé pondělní dopoledne tak mohla věnovat dobrovolnické práci v Hospici Dobrého Pastýře.
Důvody, proč právě zde, byly dva. První byl dost pragmatický, mám to blízko. Druhý důvod byl ten, že se mě
osobně dotkla otázka stáří a smrti. Asi je to přirozená
fáze života. Ve věku 45 let jsem si uvědomila, že se dostávám do „druhé půle“, děti už mě tak nepotřebují,
rodiče a lidi, které znám celý život, stárnou a někteří
dokonce umírají. Otázky: Jaký má život smysl? a Jak
z něj odejít spokojený a naplněný? pro mě začaly být
velmi aktuální. V jednu chvíli jsem přemýšlela o zpuštění projektu, který se otázkou odchodu z tohoto světa
zabýval. Nakonec všechno tohle uvažování skončilo
rozhodnutím stát se dobrovolníkem právě v hospici.
Ze začátku jsem pomáhala v Centru denních služeb,
kde se klienti scházeli ve skupince, povídali jsme si, četli
jsme noviny nebo jsme něco tvořili. Někdy jsem si šla

popovídat s klientem přímo na pokoj. Většinou jsem
byla posluchač já a poslouchala životní příběhy, které
mi vyprávěli. Pokud povídání bylo pro klienta už těžké
nebo nemožné, tak jsem mu buď četla, nebo jen seděla
a držela ho za ruku.
V září 2018 jsem změnila práci, začala jsem pracovat
na plný úvazek, a tak jsem musela změnit i den a hodinu
svých návštěv v hospici. Nyní pravidelně navštěvuji jednoho konkrétního pána, vždy ve čtvrtek odpoledne. Je
mu přes devadesát let a je to štramák, hodně se směje
a jeho nejčastější věta je: „Je to dobrý“. Moc se na návštěvy u něho těším a vždy mě naplní optimismem.
Úplně nejvíc mě na dobrovolnictví v hospici překvapilo,
jak velmi příjemné prostředí to je a jak skvělý a milý je
všechen personál. Pokoje jsou vstřícné návštěvníkům,
voňavé a útulné jako v penzionu. Jsem také překvapená, jak rychle se dobrovolnictví stalo součástí mého
života. Prostě když jeden týden vynechám, chybí mi to.
Dalším překvapením pro mě bylo a stále je, jak klidní
a milí byli všichni klienti, se kterými jsem se já potkala.
A že nejoptimističtější a nejspokojenější jsou švadleny.
Návštěvy hospice mi přinášejí dobrý pocit z toho, že
(jak sama doufám) zpříjemním konkrétnímu klientovi
den nebo alespoň tu hodinu, kterou s ním jsem. A nadhled. V kontextu toho, čím si klienti procházejí a v jaké
jsou situaci, se většina našich problémů jeví jako bezvýznamná. Myslím, že je dobré si tento nadhled zachovávat a obnovovat. Já to potřebuju a jsem za to vděčná.

www.hospic-cercany.cz
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Oddělení fundraisingu a nově (od 1. ledna 2018) zřízené oddělení
komunikace tvoří v naší organizaci nerozlučnou dvojici, skoro by
se dalo říct jeden dynamický celek. Většina počinů fundraisingu
začíná a také konči u komunikace, žádná fundraisingová výzva se
neobejde bez komunikační strategie, a naopak každá kampaň je závislá na podpoře ze strany fundraisingu.

V roce 2018 jsme se zaměřili především na získávání darů a dotací
na obnovu vybavení a zařízení Hospice Dobrého Pastýře, na provoz
služby Domácí hospic a na vzdělávání.
Potřeba obnovy pacientských lůžek vychází z vysokého využi� lůžkové
kapacity, čímž dochází k rychlejšímu opotřebení. Letos byla obnova
ﬁnančně velmi náročná. Rozpočet na pořízení 8 moderních polohovatelných pacientských lůžek s laterálním náklonem činil 650 000 Kč.
Tuto akci jsme ﬁnancovali vícezdrojově, povedlo se nám získat prostředky ze státní správy, od nadačních fondů a individuálních dárců.
Díky hlasům zákazníků TESCO Čerčany a Říčany v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme vyhráli 30.000 Kč a použili je na
nákup 8 nových an�dekubitních matrací.
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Rekonstrukce potravinového výtahu byla v minulos� již několikrát
odložená z důvodu nedostatku ﬁnancí, celkové náklady projektu byly
odhadovány na 350.000 Kč. Vyhlídky na vhodný dotační �tul ze strany
státní správy byly i letos nulové, nicméně se nám povedlo získat většinu prostředků od nadací a individuálních dárců a také jsme k tomuto
účelu nasměřovali výtěžek prosincového adventního beneﬁčního
koncertu Gospel Limited v Praze ve výši 40.815 Kč. Na jaře 2019
rekonstruujeme!

www.hospic-cercany.cz

8x

an�dekubitní
matrace

8x

polohovatelná
lůžka

Rekonstrukce
potravinového
výtahu

Na provoz Domácího hospice jsme získali 200.000 Kč ze
státní správy, 374.000 Kč ze samosprávy měst a obcí,
nadace a nadační fondy přispěly částkou 255.511 Kč
a ﬁremní dárci 613.010 Kč. V listopadu jsme začali připravovat beneﬁční koncert Bratří Ebenů, jehož výtěžek
bude směřovat ve prospěch Domácího Hospice Dobrého
Pastýře. Koncert pořádáme na jaře 2019 v Benešově
a díky podpoře ze strany ﬁremních dárců a skutečnos�,
že byl již před Vánoci úspěšně vyprodaný, očekáváme
výtěžek kolem 130.000 Kč. Vzdělávání, zdá se, nepatří
k nejatrak�vnějším účelům, na který by nadace, nadační
fondy a další donoři rádi přispívali. Z celkového rozpočtu
na vzdělávání našich zaměstnanců a dobrovolníků ve
výši 492.312 Kč se nám povedlo získat od nadací pouhých 77.100 Kč. To nás však nebrzdilo do dalšího rozvoje
našich lidí investovat.

Terezie Zemanová nám věnovala výtěžek z prodejní výstavy svých děl, obrazů, maleb, kreseb a ručně zdobených svíček ve výši 4.537 Kč.
Team Songpan, což je mladý českošvýcarský pár Eva
a Roger, nám věnovali polovinu výtěžku (302 €) letošní
charita�vní Mongolské Rally, závodu na tra� Česko Mongolsko a zpět, který absolvovali na svém stařičkém
Opel Corsa!

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO SBÍREK A VÝZEV
Zapojení veřejnos� do sbírek a výzev ﬁnanční i neﬁnanční povahy ve prospěch Hospice Dobrého Pastýře
nás letos mimořádně potěšilo.
Během léta nás společnost ČEZ zařadila do programu
„Pomáhej pohybem“. Naši příznivci, přátelé, ale i zcela
neznámí lidé či slavní sportovci pro nás několik dní běhali,
tančili, chodili, pádlovali, kočárkovali, jezdili na kole, koloběžkovali, hráli fotbal či tenis a pomohli nám tak získat
100.000 Kč na rekonstrukci potravinového výtahu.

Team Songpan
Žáci ze 6.B FZŠ Barrandov II. nám přinesli výtěžek dobročinné školní akce, kterou si dě� vymyslely a zorganizovaly s malou pomocí úplně samostatně. V květnu uspořádaly dvoudenní happening v areálu jejich školy, napekly
a prodávaly dobroty, učily a prezentovaly svoje dovednos�. Tímto způsobem šesťáci vybrali 6.800 korun.
Srdečné díky!

AMBASADORSTVÍ
Ambasadoři jsou lidé, kteří prostřednictvím osobní inicia�vy inspirují a zapojí do dárcovství své vlastní přátele,
kolegy či známé. Běh, narozeniny, svatba, výstava, cvičení
i pochod... Každá z těchto událos� může být vhodnou
příležitos�, jak vyzvat své známé k ﬁnančním příspěvkům
ve prospěch naší organizace. Zapojili se mladí školáci i
jednotlivci!
www.hospic-cercany.cz

Žáci ze 6.B FZŠ Barrandov II.
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KOMUNITNÍ A BENEFIČNÍ AKCE

Z POHLEDU AMBASADORKY JOLANY, INTRUKTORKY HATHA JÓGY
Jogíni na mou „hru“ přistoupili a společně hospic
podporujeme

aspoň na dálku. Každé prázdniny cvičíme jógu v Ondřejově v parku hvězdárny, lekce byly a jsou zdarma.

Před lety jsem pracovala jako pravá ruka vedoucího oddělení a donekonečna jsem ho nabádala ke všemu možnému, co bychom měli pro lidi udělat, jak jim zpříjemnit
práci. Jednoho dne se „naštval“ a z legrace mi řekl:
„Jolano, jděte s tím vaším sociálním cítěním do Prčic!“
Přesně v té době jsem zahlédla inzerát, že hospic shání
dobrovolníky, a přihlásila jsem se. Zanedlouho jsem sem
docházela každou středu po práci, několik měsíců. Pak
jsem se vážněji začala zaobírat jógou a přestala mít na
hospicové návštěvy čas...

Letos v létě poprvé jsem na každou lekci přinesla zapečetěnou hospicovou pokladničku, do které mohl každý
účastník lekce přispět jakoukoliv částkou. Za celé léto
jsme vybrali něco přes 9500 korun. Měla jsem z toho obrovskou radost! Příští rok cvičíme pro hospic znovu. Jsem
ráda, že mí jogíni na mou „hru“ přistoupili, a že společně
aspoň trošku Hospic Dobrého Pastýře podporujeme.

I když jsem do hospice již nedocházela, často a s radostí
jsem na něj vzpomínala a nadále jsem sledovala a sleduji
dění kolem něj. Přemýšlela jsem, jak bych mohla přispět.
Nejprve jsem vstoupila do Kruhu přátel hospice a začala
s pravidelným skromným měsíčním příspěvkem. Časem
mě napadlo spojit s hospicem svou milovanou jógu,
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Vzpomeňme na úžasnou jarní Pouť, s přívlastkem „fousatá“, věnovanou všem silákům, kejklířům a potulným
cirkusákům. Na podzim jsme slavili 10. výročí od otevření
Hospice Dobrého Pastýře, a tento den jsme se rozhodli věnovat jako výraz vděčnos� a úcty našim zaměstnancům,
dobrovolníkům a jejich rodinám. V podvečer druhé adventní neděle rozezněly stěny Kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně na pražských Vinohradech tóny duchovní hudby vycházející z černošské hudební tradice. Zima ani déšť neodradili téměř 300 hostů, kteří v rámci adventního beneﬁčního koncertu přišli podpořit Hospic Dobrého Pastýře.
Výtěžek koncertu směřoval na rekonstrukci potravinového
výtahu v budově hospice. V neděli 16. prosince jsme sla-

vili Adventní neděli s Betlémským světlem, kdy k nám
dorazili místní malí i velcí umělci, performeři, dobrovolníci
a návštěvníci z blízkého i širokého okolí, aby si společně
zazpívali, vyslechli milá slova, potěšili se drobnými dárky,
na chvíli se zastavili v kolotoči každodenních pracovních
povinnos�, popřáli si klidné svátky, a nakonec si i odnesli
zapálenou svíčku s Betlémským světem domů.

DĚTI V HOSPICI
Jolana Kamarýtová předává pokladničku.

Za zásadní počin v oblas� marke�ngu považujeme realizaci
nových webových stránek naší organizace. Současný web
je přehledný a moderní, ulehčuje orientaci v informacích
jak klientům a jejich rodinným příslušníkům, tak dárcům,
partnerům i náhodným návštěvníkům. Dále jsme začali vydávat elektronický externí čtvrtletní zpravodaj Žurnál TŘI,
který informuje veřejnost o dění v hospici, připravovaných
akcích, koncertech, probíhajících sbírkách...atp.

Letos jsme uspořádali čtyři velké tradiční komunitní a beneﬁční akce určené nejen pro naše příznivce a lidi z okolí,
ale i pro zaměstnnace, klienty a dobrovolníky.

Domácí hospic. Do podzimní výzvy tohoto projektu jsme
díky úžasné tvůrčí spolupráci s výtvarníkem Honzou Sušou
zařadili v�pný animovaný videoklip, zvítězili a získali tak
další prostředky na rekonstrukci potravinového výtahu
v budově Hospice Dobrého Pastýře.

Pro dotační program ČSOB pomáhá regionům jsme ve
spolupráci s dvojicí ﬁlmařů Davidem Vaníčkem a Lukášem Hausenblasem na jaro 2018 natočili video o službě

www.hospic-cercany.cz

Dětské návštěvy hospice jsou doslova prospěšné pro obě
strany. Na pacienty působí přítomnost dě� účinněji než jakékoliv an�depresiva a dě� se díky kontaktu s nimi učí zcela
přirozeně vnímat stáří, nemoc i konečnost každého z nás.
V červnu roztančili naši zahradu malí performeři pod vedením tanečnice Míši Suši. 13. listopadu, na Mezinárodní
den laskavos�, nás svou návštěvou překvapily dě� z 1.
čerčanské komunitní školy. Napekly se svými maminkami
dobrůtky pro pacienty Hospice Dobrého Pastýře a samy
jim koláčky přímo na pokojích rozdávaly. O adventu přijely dě� z babické Open Gate School, aby předvedly pacientům a zaměstnancům Hospice Dobrého Pastýře Rybovu
mši vánoční, a týden na to jim udělaly obrovskou radost
dě� ze 4.B ZŠ Čerčany, které vyrobily nádherná vánoční
přáníčka, osobně je přišly pacientům předat až na pokoje.
Nelze popsat slovy jak milé a dojemné to bylo. Děkujeme.

www.hospic-cercany.cz

Děti z babické Open Gate zahrály
a zazpívaly Rybovu mši vánoční.

Tým fundraisingu
a komunikace
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Jsme dynamicky rozvíjející se organizace. Náš tým jsou profesionálové s nutnou dávkou nadšení, jež je pro práci v neziskovém sektoru
nepostradatelné. Soustředíme se jak na ﬁnanční udržitelnost, tak
na neustálé zlepšování a následné udržování kvality poskytované
péče. Máme odvahu nejen snít, ale zkoušet sny i realizovat.

Od stanovení diagnózy nevyléčitelného onemocnění
u dítěte prochází rodiče, sourozenci a další blízcí dítěte
vlnami úzkos�, nejistot, výčitek a vyčerpání. I když je jeho
nemoc nevyléčitelná, mohou být tyto chvíle alespoň dočasně vystřídány úlevou i rados�, a to zejména v momentech, kdy se rodina může spolehnout na pomoc druhých.
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S cílem zajis�t dostupnou dětskou palia�vní péči v našem
regionu budeme v příš�m období usilovat o vytvoření
odborného mul�disciplinárního palia�vního týmu, který
bude schopen vyhodnocovat a mírnit fyzické, psychické
a sociální strádání nevyléčitelně nemocného dítěte a zároveň pracovat s rodinou. V roce 2019 chceme odborně vyškolit zdravotní sestry Domácího hospice pro poskytování
palia�vní péče dětským pacientům. Současně budeme
vytvářet síť spolupracujících pediatrů, což je nutnou podmínkou ke vzniku této služby.

Téměř od samého počátku existence naší organizace poskytujeme paralelně se službou Domácí hospic (a později
Lůžkový hospic) i služby sociální. Po mnoho let spíše okrajově, jako doplněk k palia�vní péči, avšak v posledním
období se jejich rozvoj stal jednou z našich priorit. Potřeba
komplexní péče ze strany našich klientů nás utvrdila v tom,
že je zapotřebí dosáhnout co nejlepší návaznos� jedné
služby na druhou.
Posilujeme proto tým asistentů Terénní odlehčovací služby,
abychom zvládli pečovat o více pacientů najednou v širším
okruhu kolem Čerčan. S rostoucí poptávkou po dalších formách výpomoci, které stávající Terénní odlehčovací služba
neumožňuje, např. praní prádla, úklid domácnos�, či dovoz
obědů, plánujeme v roce 2019 zaregistrovat navíc Pečovatelskou službu a klientům tak nabízet pomoc v plné šíři
jejich potřeb.

www.hospic-cercany.cz

V roce 2018 jsme ve spolupráci s
městem Benešov zrealizovali pilotní
projekt ak�vizace seniorů s názvem
Reminiscenční odpoledne pro seniory
aneb cvičíme paměť, aby nás (víc)
poslouchala. Cílem projektu je předcházet sociálnímu vyloučení obyvatel
straších 65 let prostřednictvím pravidelných setkání s programem, jenž je
zaměřený na reminiscenci a procvičování pamě�. Rostoucí zájem o kurzy a
skladba účastníků, kdy někteří na ak�vizaci do Benešova dojížděli ze vzdálenos� až 15 km, nás přiměla uvažovat o
rozšíření kurzů i do dalších měst a obcí
v regionu. Plánujeme iniciovat setkání
se starosty sousedních obcí a rozvinout
tak případnou spolupráci v této oblas�.

Jednou z našich priorit pro příš� období je dokončení deset
let staré hrubé stavby v bezprostřední blízkos� budovy
Hospice Dobrého Pastýře. Máme v plánu vybudovat zde
komunitní centrum se zázemím sociálních služeb, zejména pak již výše zmiňované pečovatelské služby. Součás� zamýšleného projektu bude i poradenské centrum,
kde se pomoci a potřebných rad dostane nejen uživatelům
našich služeb či pečujícím osobám, ale také všem, kteří se
ocitli v nouzi nebo těžké životní situaci. Rádi bychom také
přesunuli půjčovnu kompenzačních pomůcek z Benešova
do budovy Centra Péče. Plánovaná velká společenská místnost bude sloužit jak k ak�vizaci seniorů, tak k integračním

tvůrčím ak�vitám dě� a osob se zdravotním pos�žením
a osob ohrožených sociálním vyloučením. Tyto prostory
budou moci využívat občané Čerčan a okolních obcí ke komunitním, zájmovým, tvůrčím a pohybovým činnostem.
Možnost vést zde kroužky, přednášet či pořádat komorní
společenské akce dostanou možnost jak jednotlivci, tak
místní spolky, kluby a ins�tuce. V roce 2019 svůj záměr
podrobně zpracujeme, připravíme veškeré technické podklady a budeme čekat na vyhlášení vhodného dotačního
�tulu.

www.hospic-cercany.cz

24

AKTIVA
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A. Dlouhodobý majetek celkem
A. I. Douhodobý nehmotný majetek celkem
So� ware
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Hmotné movité věci a jejich soubory
Pěs�telské celky trvalých porostů
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III. Dlouhodobý ﬁnanční majetek celkem
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k so� waru
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostaným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
B. Krátkodobý majetek celkem
B. I. Zásoby celkem
Materiál na skladě
Zboží na skladě a v prodejnách
B. II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky
Opravná položka k pohledávkám
B. III. Krátkodobý ﬁnanční majtek celkem
Peněžní prostředky v pokladně
Ceniny
Peněžní prostředky na účtech
B. IV. Jiná ak�va celkem
Náklady příš�ch období
Příjmy příš�ch období
AKTIVA CELKEM

www.hospic-cercany.cz

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav
k poslednímu dni
účetního období

90954
392
144
248
141367
9
15
84435
46003
42
10791
72
0
- 50805
-4
-248
-27118
-23435
5971
476
469
7
304
307
26
11
27
44
- 111
3832
178
3
3651
1359
82
1277
96925

88851
435
187
248
142811
9
15
84788
46997
42
10960
0
0
-54395
- 53
-248
-28705
-25389
5794
521
513
8
300
166
49
0
15
101
- 31
3610
107
0
3503
1363
57
1306
94645

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
A. I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
A. II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
B. I. Rezervy celkem
B. II. Dlouhodobé závazky celkem
B. III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k ins�tucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
B. IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje příš�ch období
PASIVA CELKEM

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

94066
92375
90238
2137
1691
0
29
1662
2859
0
0
2665
303
133
0
1283
707
155
2
82
194
194
96925

91510
89740
87934
1806
1770
85
0
1685
3135
0
0
2839
124
206
4
1467
830
206
2
0
296
296
94645

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 1. 1. 2018 - 31. 12.
2018, ROZVAHA ke dni 31. 12. 2018 a PŘÍLOHA k účetní
uzávěrce TŘI, o.p.s. v plném rozsahu je k dispozici na
webových stránkách organizace a k nahlédnu� v sídle
společnos�.
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za období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 v �s. Kč

NÁKLADY
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnos� a ak�vace
A. III. Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
A. IV. Daně a poplatky
Daně a poplatky
A. V. Ostatní náklady
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní nákldy
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použi� rezerv a opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a použi� rezerv a opravných položek
A. VII. Poskytnuté příspěvky
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A. VIII. Daň z příjmů

9106
6167
0
1073
56
40
1770
0
29210
21907
7047
81
175
77
77
349
160
189
3510
3590
- 80
50
50
0

hospodářská
činnost
230
134
68
23
2
0
3
0
94
73
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NÁKLADY CELKEM

42302
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VÝNOSY
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skutečnost k rozvahovému dni
hlavní činnost

celkem

42626

9336
6301
68
1096
58
40
1773
0
29304
21980
7068
81
175
77
77
349
160
189
3510
3590
- 80
50
50
0

skutečnost k rozvahovému dni

B. I. Provozní dotace
Provozní dotace
B. II. Přijaté příspěvky
Přijaté příspěvky (dary)
B. III. Tržby za vlastní výkony a zboží
B. IV. Ostatní výnosy
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
B. V. Tržby z prodeje majetku

12667
12667
2604
2604
22267
4821
4200
621
0

hospodářská
činnost
0
0
0
0
352
0
0
0
0

VÝNOSY CELKEM

42359

352

42711

57
57

28
28

85
85

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
D. Výsledek hospodaření po zdanění

hlavní činnost

celkem
12667
12667
2604
2604
22619
4821
4200
621
0

28
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Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo vnitra

445 762
63 000

Středočeský kraj
- sociální dotace

4 737 500

Hlavní město Praha - granty

4 050 000

Hlavní město Praha
- sociální dotace

2 105 000

Středočeský kraj
- Humanitární fond

31

Praha 10
Benešov
Čerčany
Praha 1
Praha 4
Říčany
Sázava
Praha 3
Praha 5
Vlašim
Nymburk
Praha 11
Praha 13
Praha 2
Týnec nad Sázavou
Praha 8
Kolín
Praha 12
Praha 14
Praha 18
Beroun
Český Brod
Sulice
Brandýs nad Labem
Bystřice u Benešova

223 181
132 000
130 000
100 000
100 000
98 000
60 400
42 286
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
20 000
20 000
20 000
19 000
15 000
15 000
15 000
10 000
10 000

200 000

Jesenice
Kunice
Louňovice
Senohraby
Tábor
Václavice
Vo�ce
Čtyřkoly
Praha 6
Poděbrady
Kostelec Černými Lesy
Mnichovice
Strančice
Velké Popovice
Krhanice
Čech�ce
Načeradec
Nespeky
Ondřejov
Poříčí nad Sázavou
Veselí nad Lužnicí
Zásmuky
Zbraslavice
Chocerady
Trubín

www.hospic-cercany.cz

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
8 000
7 750
7 200
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
3 640
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000

Nadace ČEZ
Fórum dárců
Nadace Agel
Českobratrská církev
evangelická
ŘKF Matky boží před Týnem
Dobrobazar
Královská kolegiátní kapitula
Nadace Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského
Nadace Divoké husy
NF Weil, Gotshal
Farní charita Benešov
ŘKF Říčany
Nadační fond Tesco
Nadace Umění pro zdraví
ŘKF Křečovice
ŘKF Divišov
Náboženská obec církve
československé husitské
ŘKF Poříčí nad Sázavou
ŘKF Mnichovice

100 000
70 822
63 000
61 578
59 689
45 000
45 000
40 000
40 000
40 000
35 000
31 000
30 000
25 000
23 320
19 058
5 000
4 000
2 232

Moun� ield
Výbor dobré vůle
Philips Česká republika, s.r.o.
Rental.CZ, s.r.o.
Alza.cz, a.s.
Ing. Karel Pavlík
Setos, s.r.o.
Nadace Charty 77
Nadace Umění pro zdraví
MŠ Mini svět Mrač, s.r.o.
Miroslava Hájková
EMCO, s.r.o.
Al-namura, s.r.o.
GourmetKava, s.r.o.
Jiří Palička
Este�ca online, s.r.o.
Arval CZ, s.r.o.
Welwa europe, s.r.o.
Jitka Tůmová

101 990
78 760
75 807
75 249
55 370
45 650
37 211
30 000
24 000
7 687
4 875
4 286
3 900
2 380
2 300
2 200
1 000
934
400

KPMG Česká republika, s.r.o.
Joannes, s.r.o.
PartyLite, s.r.o.
K-servis Praha, a.s.
SKF CZ, a.s.
So� ware 602, s.r.o.
Maecenata Founda�on
Česká lékárna holding, a.s.
KPMG, s.r.o.
KPMG Česká republika Audit,
s.r.o.
Den�ssimo, s.r.o.
1. Aromaterapeu�cká
Amgen. s.r.o.
Advokátní kancelář Liška
a Sabol
Classic Invest a.s.
Charon, s.r.o.
Sládek group, a.s.
Drivetech, s.r.o.
FAIR, s.ro.
FZŠ Barrandov II
Tributum Praha, s.r.o.
Kardiologické centrum
Eltsen a. s.
OSA
KPMG Legal, s.r.o.
Sdružení zdravotně pos�žených Poříčí nad Sázavou
SK Horský areál Šibeniční vrch
Byznys pro společnost
Akkvi partners, s.r.o.

229 440
100 000
72 000
70 000
70 000
50 000
49 726
40 000
39 670
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31 900
30 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
10 000
10 000
6 800
5 000
4 000
3 000
2 828
2 100
1 500
1 000
900
900

Petr Pištěk
Sgalitzer Gerhard
Dana Smutná
Michael John
Josef Šelepa
Jan Rataj
Vladimír Novák
Pavel Veselský
Mar�n Cavar
Ing. Josef Pelc
Margita Švehlová
Bohumil Vacek
Jana Víšková
MUDr. Zuzana Zelená
Zuzana Gregorová
Milan Procházka
Jan Čeřovský
Roman Dušil
Šárka Hadermayerová
Aleš Opatrný
Marie Pytlíková
MUDr. Radomíra Kubelková
Drahomíra Springer
Jana Kalčíková
Lenka Eliášová
RNDr. Jan Bednář
Michal Ginter
Ivana Horáková
Mia Kohlerová
Mar�n Kupka
Alexandr Kříž
Ing. Magdalena Laboutková
Jiří Palek
Růžena Pecková
Michaela Valentová
Aleš Zahajský

109 900
100 000
50 000
44 000
44 000
39 700
30 000
28 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
13 500
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
11 600
11 000
10 788
10 500
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
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-B- Babková Jaroslava, Bachna Petr, Balík Jiří, Balíková
Miluše, Bártová Mar�na, Bartůňková Klára, Běhounová
Jana, Bejdáková Blanka, Ing., Benešová Eva, Beňo Radek,
Beránková Hedvika, Bílá Marie, Biskup Jiří, Boháčová
Veronika, Borovičková Marcela, Borovková Libuše,
Brdlíková Lenka, Brož Pavel, Brož Tomáš, Burkovcová
Jitka, -Č- Čeljuska Mar�n, Černý Ondřej, Černý Petr, Černý
Vojtěch, Mgr., Česáková Jana, -D- Dobešová Mar�na,
Dobisová Simona, Dolenská Sylva, MUDr., Drábová
Marta, Drahotová Barbora, Dražan Tomáš, Dvořák Jiří,
Dvořáková Gabriela, -E- Edrová Lenka, Eliáš Vojtěch,
-F- Fejtová Olga, Felber Tomáš, Fialová Jana, Fialová
Miluše, Fišer Marek, Bc., Fran�šek Jan, -G- Gregorová
Marie, Griesbaumová Jiřina, -H- Hackenschmied Hanuš,
Haicl Marek, Hanušová Vendulka, Harvanová Marcela,
Hedbávná Mar�na, Hejhalová Ivana, Hejlová Eva,
Helebrantová Lada, Hlavicová Lucie, Holková Ivana,
Horadová Klára, Hrubý Václav, Hruška Michal, Hruška
Václav, Hubová Tereza, Hujerová Dagmar, Mgr., Hušáková
Hana, Ing., -CH- Chawla Prabhjyot Singh, Chromá
Marcela, Chvátalová Daniela, -J- Jandíková Hana, Janků
Hana, Janoschcová Eva, Jonáková Jitka, -K- Kasperová
Lucie, Killich Karel, Kleknerová Jindřiška, Knotková Lenka,
Kohoutová Ladislava, Kolomazníková Jitka, Končinský
Lubomír, Ing., Konečná Kateřina, Kosobud Mar�n, Ing.,
Kostka Jan, Kostka Petr, Košťálová Doubravka, Kousková
Pavla, Kovářová Věra, Ing., Krásenský Jan, Krásová
Dana, Ing., Krejčí Ivan, Krobová Zdeňka, MUDr., Kubina
Pavel, Ing., Kulhánek Jan, Kurfürstová Věra, Kusaková
Eva, Kůstková Jitka, Kysela Václav, -L- Labík Stanislav,
Labíková Renata, Labounková Ivana, Labská Jana, Lukeš
Zdeněk, -M- Macek Zdeněk, Makúchová Tereza, Malek
Vlas�mil, Malý Pavel, Mašíčková Andrea, Matějovská
Marie, Matyáš Miroslav, Měchura Přemysl, Mihal
Miroslav, Mráz Jakub, Mrázová Vlas�mila, Munzar Jan,
Mydlarčík Svatomír, -N- Němečková Hana, Nepraš Jiří,
Nešpor Robert, Neužil Václav, Nigrinová Miroslava,

Nováková Darja, Novotná Ilona, Nulíčková Miroslava, -PPaleček Vojtěch (Palečková Eliška), Palečka Peter, Paula
Aleš, Ing., Pěkná Silvie, Peřinka Aleš, Pinkas Miroslav,
Pirvu Cris�an Virgi, Popelková Alena, Povolná Veronika,
Přerost Karel, Pšenička Jiří, -R- Ragl-Špálová Dana, Reitz
Rudolf, Rejmanová Iva, Rezek Fran�šek, Ing., Rohanová
Sylvie, Rosenbergová Šárka, Rynda Pavel, Rys Václav,
-S- Selementová Irina, Schaňková Pavla, Skupa Marek,
Slabý Jan a Růžena, Solnařová Ilona, Stejskalová Lucie,
S�bůrková Eva, Suchomel Jan, Ing., Sviták Vladimír,
Svoboda Mar�n, Svoboda Michal, Svobodová Luďka,
MUDr., Svobodová Radana, Syslová Vlasta, -Š- Šašek
Petr, Šefrnová Veronika,Šejna Karel, Šimáčková Ludmila,
Šimandl Stanislav, Škvrňák Jan, Štěpánek Zdeněk,
Štěpánková Barbora, Šůchová Lucie, MUDr., Švimberský
Petr, -T- Thérová Helena, Tomisová Jana, Trněná Irena,
Trojánková Jindra, Tůma Ladislav, -V- Válková Jana,
Végh Robert, Vejmelka Jaroslav, Víšková Hana, Vnouček
Radim, Ing., Vobecká Miroslava, Vodičková Helena,
Vodičková Věra, Vojtková Vanda, Vyčichlová Naděžda,
-W- Wehrenberg Petra, -Z- Zdeňková Zuzana, Zemanová
Marie, Mgr., Zenkl Marcela, Zluc Zdeněk, Znamenáčková
Alena, -Ž- Žáková Gabriela, Žáková Jiřina, Žídek Petr,
Židlíková Regina, Žižka Jan

TŘI, o.p.s. měla v roce 2018 ak�vní dvě dlouhodobé sbírky.
Jedna byla otevřena v roce 2014 za účelem „Shromažďování ﬁnančních prostředků na stavbu kostela Nejsvětější Trojice při Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech“
(SZ-016088/2014/KUSK) a druhá v roce 2015 za účelem
„Shromažďování ﬁnančních prostředků na materiální
zabezpečení Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech,
opravy a udržování zařízení, energie“ (SZ-005986/2015/
KUSK).
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Stavba kostela se především z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků v dohledné době nepředpokládá,
nicméně drobní dárci příležitostně na tuto sbírku přispívají. Daleko větší význam má pro nás v současnos� druhá
sbírka tj. sbírka na provoz hospice. Ta slouží jako železná rezerva pro horší časy a také pro případné opravy
a udržování, na které každoročně vynakládáme stále
více peněžních prostředků. V roce 2018 jsme z tohoto
ÚČEL SBÍRKY

STAV K 1. 1. 2018

sbírkového účtu např. částečně uhradili náklady na léky
a zdravotnický materiál, energie, lůžkoviny, výměnu
čerpadla, bojlerů, podlahových kry�n, opravu výtahu,
mandlu a revize zdravotnických přístrojů.
Ing. Blanka Bejdáková, ekonom

NA SBÍRKU
STAV K 31. 12. 2018 PŘÍJMY
V ROCE 2018

VÝDAJE ZE SBÍRKY
V ROCE 2018

Kostel Nejsvětější Trojice

37 438 Kč

81 418 Kč

44 005 Kč

25 Kč

Provoz hospice

745 075 Kč

469 607 Kč

423 892 Kč

699 360 Kč

Rok 2018 byl z ekonomického pohledu výjimečně úspěšný, neboť
se nám podařilo opro� předchozímu roku navýšit příjmy o téměř
12 %. Nejvyšší podíl na tomto
růstu připadá na dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů
a dále na platby od zdravotních pojišťoven, ale rostly
i příjmy z dalších zdrojů (dotace od měst a obcí, dary,
vlastní výkony). Tato příznivá skutečnost nám umožnila
nadechnout se a uspokojit i dlouho odkládané potřeby.
Mohli jsme si dovolit personální posílení našich služeb
a všem pracovníkům zvýšit mzdy. Také se nám podařilo
částečně obnovit naše IT vybavení, obměnili jsme část již
nevyhovujícího vybavení (především pacientská lůžka),
pořídili jsme nový automobil pro Domácí hospic a pus�li

se do naléhavých a nákladných oprav technologického
vybavení (bojlery, pacientský výtah).
Jsme rádi, že v roce 2018 Tři, o.p.s. je i nadále držitelem
ZNAČKY SPOLEHLIVOSTI, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací na základě auditu a doporučení nezávislých odborníků. Tato značka poskytuje
dárcům informaci o tom, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá
při plnění svých veřejně prospěšných činnos�.
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Ing. Blanka Bejdáková
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Číslo provozního účtu: 530 530 359/0800.
Děkujeme za Vaše příspěvky.

