Jak šel rok

Vážení a milí přátelé,
tým Mobilního hospice Ondrášek již 14 let
poskytuje komplexní hospicovou péči. Pomáháme
nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a jejich
rodinám, aby poslední období života jejich blízkého bylo důstojné a aby ho společně zvládli.
V roce 2018 Mobilní hospic Ondrášek čelil systémové změně. Od 1. ledna 2018 je možné žádat
pojišťovny o úhradu zajištění zdravotní služby,
která je součástí komplexní hospicové péče.
V průběhu minulého roku probíhala jednání se
zdravotními pojišťovnami a následně se uskutečnilo uzavírání smluv. V srpnu 2018 se Ondrášek stal
smluvním poskytovatelem domácí hospicové péče
pro všechny zdravotní pojišťovny.
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Minulý rok byl v souvislosti s výše uvedenou změnou pro náš tým náročný. A proto chci
poděkovat všem zaměstnancům, dobrovolníkům a také správní radě za jejich obětavou
práci. Největší dík patří zdravotním sestrám a lékařům, kteří jsou připraveni v kteroukoliv
denní dobu vyjet do rodiny. Díky Vám všem jsme neztratili nic ze svého poslání.
I když je úhrada mobilní hospicové péče z části financována ze zdrojů zdravotních
pojišťoven, naše činnost je stále závislá na dobrosrdečnosti dárců. Ráda bych tím
vyjádřila upřímné poděkování Ministerstvu zdravotnictví, Moravskoslezskému kraji,
Magistrátu města Ostravy, Městskému obvodu Ostrava-Jih, městům, obcím, nadacím,
nadačním fondům, firmám a nejvíce individuálním dárcům.
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TIVNÍ
PÉČE.

Přijetí dětského
lékaře na hlav
ní pracovní
poměr.

„Z ničeho jste vybudovali dobře šlapající firmu a ze smrti, která je u nás tabu a je
brána jako něco konečného, strašného, temného – což bezesporu je, jste udělali něco
důstojného. Kdybych měla umírat v nemocnici, tak bych chtěla, aby každý další den byl
už tím posledním, a doma bych se těšila na každý další, kdy ještě uvidím východ slunce
a své blízké. Díky vám mohou lidé strávit doma ještě spoustu neobyčejných chvil, které
my zdraví bereme jako samozřejmost. Protože domov je to nejcennější, co můžeme mít.“
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2

é paliativní
í specializovan
Úhrada mobiln
jišťoven.
po
h
zdravotníc
péče ze strany

tom, že je
rmační akce o
Celostátní info
doma.
ta
vo
ži
věru
možné být v zá

Děkuji za důvěru v naši organizaci a naše služby, za jakoukoliv podporu a spolupráci.
Ráda bych se s Vámi, v závěru, podělila o slova maminky, která tak přiblížila to, jak jí
hospic pomáhá s péčí o syna.

AVOTNÍ
VEŘEJNÉ ZDR
POJIŠŤOVNY.

Prosinec 2018
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Naše péče zde netrvala ani měsíce ani týdny
ani dny. Naše návštěva by se dala počítat na
minuty, a přesto věřím, že splnila to, co v tu
chvíli splnit měla.
Umíral otec rodiny, a to právě v okamžiku, kdy
jsme s lékařkou přijely… Vše, co se odehrálo
do té chvíle, zvládla rodina svými silami. Bylo
to pro ně velmi náročné, neboť stav nemocného
se zhoršoval doslova ze dne na den. Nyní byla
situace docela jiná, pacient byl úplně klidný
a pomalu končil jeho život. Nebyla potřeba
žádných léků… Naše pozornost byla tedy plně
věnována pečující, milující a velmi vnímavé
rodině. Lékařka trpělivě odpovídala na všechny
jejich otázky. To hlavní, co pro ně bylo v tu chvíli důležité, bylo ujištění, že udělali pro svého
blízkého vše, co mohli, že to udělali správně
a v dostatečné míře. Já pevně věřím, že se jim
tohoto ujištění z úst paní doktorky dostalo.
Nemocný zemřel ještě během naší návštěvy,
v blízkosti rodiny.
Po pár dnech přišel krásný mail, poděkování
za klid, který jsme do rodiny vnesly, i za to
ujištění, že vše dokázali zvládnout až do
konce. Děkujeme.
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Když děti odcházejí
Čeká nás první návštěva u slečny s onkologickým
onemocněním, pravděpodobná prognóza
je 2-3 týdny života. Rodina nás přijímá se
strachem, nervozitou, smutkem a bolestí,
ale s velkou vůlí umožnit dívce být doma do
poslední chvíle. Nám všem začíná náročná
cesta zvládání bolestí, úzkostí, strachu. Ale
také cesta maximální podpory pečující rodině,
do které se kromě lékaře a sestřiček zapojuje
i psycholog. Krok za krokem se rodina pod
naším vedením učí zvládat náročné situace
a být dívce oporou, aby v každém dni bylo
pro ni něco hezkého. Naše společná cesta
trvá 4 měsíce, poté přichází poslední návštěva,
když se s pozůstalými loučíme, je v nich smutek
a bolest, ale také hrdost, že tento těžký úkol
zvládli a umožnili být dívce doma mezi těmi,
které měla ráda.
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MUDr. Eva Pavlíčková,
pediatr Mobilního hospice Ondrášek
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Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra
Mobilního hospice Ondrášek

Multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních
sester, fyzioterapeutů, sociálních pracovnic, psychologů i duchovních umožňuje nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám být spolu až do konce. Jsme
dostupní 24 hodin denně na území Ostravy a blízkého okolí (do 30 km).

Multidisciplinární tým Mobilního hospice Ondrášek
provází i rodiny nevyléčitelně nemocných dětí.
Působnost dětské péče je na území celého
Moravskoslezského kraje.
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Rehabilitace jako
součást péče

Dětský hospicový
stacionář

127

Pro úlevu dětí i dospělých
Rehabilitace v hospicové péči u nevyléčitelně
nemocných pacientů v závěru života je velmi
specifická. Na rozdíl od jiných skupin pacientů,
v tomto případě se nejedná o vyléčení či
výraznou snahu o zlepšení a zvýšení kondice,
nacvičení nových dovedností, nárůst svalové
hmoty, ale pro mě mnohem důležitější udržení
co nejvyšší kvality života pacienta a jeho
nejbližších pečujících v posledních dnech jeho
života.
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K čemu to vlastně je? U dětských pacientů je
po ošetření často vidět zlepšení ventilačních
parametrů, větší klid, komfort a menší
bolestivost – což je, dle mne i maminek, pro
dítě to nejdůležitější. U dospělých pacientů,
díky rehabilitaci, plníme někdy i nejobyčejnější
přání, kdy si pacient chce například sám
sednout, nebo se jen sám v posteli pohnout.
Štěstí a spokojenost, když se to povede, třeba
i naposled, je pro mě největším důkazem
potřeby a vhodnosti rehabilitační péče u těchto
pacientů, kteří stejně jako ostatní mají svá přání
a své touhy, které je někdy tak jednoduché
vyplnit.
Mgr. Dominika Domašíková, fyzioterapeutka
Mobilního hospice Ondrášek

Aby síly vydržely
Otevření stacionáře znamenalo pro mě osobně
průlom v péči o syna, a to hned z několika
důvodů. Ten největší je „konec domácího
vězení“. Mnoho let jsme byli odsouzeni k péči
o syna výhradně v domácím prostředí. Kdykoliv
jsem chtěla opustit byt byť na malou chvíli,
musel mě někdo vystřídat. Nyní máme možnost
využívat služeb stacionáře MHO několikrát
týdně, Lukáškovi se v něm dostává vysoce
kvalitní a profesionální péče, která zohledňuje
hlavně potřeby dítěte. Já mohu s klidnou
hlavou tento čas využít např. pro své potřeby
a regeneraci, sport, pomoc babičce, nákup
či dokončení v domácnosti toho, co nejde
zvládnout, když se musím věnovat synovi.
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Ranní vstávání a odvoz syna do stacionáře ve
mně evokuje náznak alespoň trochu „běžného“
života, kdy rodič ráno vstane, vyprovodí děti
do školy a jde do práce. Já sice do práce
nemohu, ale už tento ranní akt mně zajišťuje
sociální kontakt s okolním světem, a to je další
nesmírně důležitá věc pro mou psychiku.
Občas se také stane, že člověku není tzv.
„úplně do zpěvu“. I v takovém případě pro
mě sestřičky ve stacionáři představují psychoterapeutky, kdy se mně při šálku dobré kávy
a v empatickém rozhovoru již nejednou ulevilo
na duši.
Stacionář je pro nás služba, která se nedá vyvážit slovy, penězi ani ničím jiným. Každému,
kdo se o jeho otevření a chod zasloužil, patří
náš obrovský dík, navždy zůstaneme nesmírně
vděční!
Zuzana Tvarůžková,
maminka dětského pacienta

6

Výroční zpráva Mobilního hospice Ondrášek | 2018

www.mhondrasek.cz

7

Ambulance paliativní
medicíny
Aby úleva přišla včas
Do ambulance vchází nová pacientka. Na
kontrolu ji přivezl vnuk autem, protože (ač jinak
nemá žádné větší potíže) pro dušnost není
schopna delší chůze ani žádné jiné aktivity. Po
vyšetření, úpravě léků a nově nasazení malé
dávky opiátů se domlouváme na kontrole za
čtrnáct dní. Při této kontrole po čtrnácti dnech
vchází do ambulance pacientka jen s velmi
mírnou dušností, hlásí, že přijela sama tramvají
a dokonce nám se sestřičkou každé přinesla
kilo a půl medu. Je moc ráda, že dojde na
nákup a během cesty si udělá jen jednu malou
přestávku, a těší se, jak bude péct cukroví na
Vánoce. Směje se, že nyní jí kamarádky říkají,
že ani nevypadá jako nemocná. Někdy stačí
jen velmi malá změna k velkému zkvalitnění
života.

Sociální poradna
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MUDr. Lenka Lazecká Delongová,
lékařka Mobilního hospice Ondrášek

Co můžeme udělat třeba pro malou Klárku
s život limitujícím onemocněním a co pro její
rodinu? Jak ji a její blízké můžeme my, sociální
pracovnice poradny mobilního hospice,
podpořit a jak jim můžeme ulehčit v jejich
nesmírné bolesti? Pokud to vezmeme ze stránky
materiální, která sice není nejdůležitější, ale dá
se na ní dobře stavět, tak máme k dispozici
možnost vybavit dítě různými kompenzačními
a zdravotními pomůckami. Nejen dětští pacienti
mají k dispozici elektricky polohovatelná lůžka,
antidekubitní matrace pasivní i aktivní, invalidní
mechanické vozíky, WC židle, koupací
lehátka, koncentrátory kyslíku nebo například
lineární dávkovače.
A co když nastane ta nejtěžší chvíle, kterou
rodina kdy zažila? Většina z nás si to asi
neumí ani představit. Jisté je, že i tehdy stojíme
při našich klientech. Rodiny si velmi chválí
instruktážní knížku „Jak být nablízku“, která
velmi citlivě popisuje trápení, s nimiž se potýkají
blízcí pečující, a pocity, které přitom prožívají.
Při sdělování smrti blízké osoby dětem můžeme
použít knihy pro děti, např. „Když dinosaurům
někdo zemře“ nebo „O smrti smrťoucí“ a další.
Po úmrtí mohou rodiny využít poradenství pro
pozůstalé, ať již formou individuální, kdy využijí
poradce pro pozůstalé, nebo psychologa, či
svépomocné skupiny pro pozůstalé nebo
setkávání sourozenců.
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Bc. Zuzana Priesolová, sociální pracovnice
Mobilního hospice Ondrášek

Ambulance paliativní medicíny Mobilního hospice Ondrášek sídlí v prostorech Městské nemocnice Ostrava, p.o.,
v budově Lékařské pohotovostní služby. Je určena pacientům v pokročilých, často již nevyléčitelných fázích nemoci.
Léčba je zaměřena na mírnění příznaků nemoci s cílem zachování dobré kvality života nemocného.
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Sociální poradna poskytuje podporu a doprovázení
při péči o umírajícího. Pracovnice poradny pomáhají
rodinám v mnoha oblastech: od zažádání příspěvku
na péči až po psychickou podporu. Poradna je určena zájemcům bez věkového omezení.
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Poradna
pro pozůstalé
Truchlím. Můžu?
„Když nám pak byla hospicem nabídnuta
možnost setkávání v rámci péče o pozůstalé
rodiče a sourozence, upřímně jsme si vůbec
nebyli jistí, jestli budeme schopní účastnit se
schůzek. Ztráta dcerky je pro nás stále velmi
bolestná a tomuto tématu se doma snažíme
vyhýbat, aby se emoce opět nejitřily. Přesto jsme
příležitosti mluvit o svých zkušenostech s jinými
podobně postiženými rodiči využili a opravdu
nelitovali. Přestože se nám hlasivky svíraly a oči
plnily slzami, bylo velmi úlevné moci si o úmrtí
dítěte povídat s lidmi, kteří tuto situaci také
prožili. Ty příběhy se od sebe sice diametrálně
lišily okolnostmi, ať už věkem dětí, diagnózami,
rodinnými poměry, zkušenostmi s nemocnicemi,
délkou paliativní péče, způsobem vyrovnávání
se se ztrátou, ale v podstatě všechny měly
jedno společné. Každé rodině nejvíc pomohla
právě spolupráce s hospicem Ondrášek.
Z každého setkání jsem odcházela obohacená
o mnoho inspirativních postřehů k zamyšlení,
bylo úlevné slyšet, že netruchlím příliš dlouho
ani příliš krátce, protože jsem měla možnost
pozorovat, jak je truchlení individuální a jaké
všemožné podoby může mít.“
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Pozůstalá maminka

Klub Ouško
– podpůrná skupina
sourozenců nemocných dětí a dětí
pozůstalých
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Mezi dětmi
Lucinka chodí do čtvrté třídy, je to velmi hodná
a rozumná malá slečna. Samozřejmě umí
někdy zlobit, třeba ve škole nebo maminku.
Hlavně ale umí a především zná hodně věcí,
o kterých její spolužáci nemají ani ponětí.
Například ví, co se děje, když její sestřičce
Lindě klesá saturace, co je to odsávačka,
tracheostomie, jejunostomie a podobně. Má
také malou sestřičku Emičku. Ta je na světě
teprve rok a všechno kolem sebe začíná
poznávat a zkoumat. Není tedy divu, že jejich
maminka má plno práce a Lucinka jí musí hodně
pomáhat. Naštěstí i Lucinka si někdy může
užít hodně zábavy, např. v herně, v kině, na
obrovských trampolínách. Také při canisterapii,
kdy se dozví hodně o psích kamarádech
a může si je podle libosti hladit nebo jim dávat
různé povely. Nebo při vytváření enkaustických
obrázků, které si vyrobila pod milým vedením
odborné lektorky. Na tyto akce pořádané
klubem Ouško při MHO pro sourozence vážně
nemocných dětí nebo dětí pozůstalých může
chodit i s maminkou a mít ji jen pro sebe,
protože sourozence mezitím pohlídá zdravotní
sestřička ve stacionáři nebo dobrovolnice.
Bc. Zuzana Priesolová, sociální pracovnice
Mobilního hospice Ondrášek

Poradna pro pozůstalé nabízí individuální i skupinové
poradenství a doprovázení lidí, kteří se setkali s úmrtím
blízké osoby v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny
(nemoc, stáří, tragické úmrtí). Poradna pořádá také
setkávání svépomocné skupiny rodičů zesnulých dětí
a svépomocné skupiny pozůstalých. Mohou tak sdílet
své zkušenosti i emoce, které prožívají v souvislosti se
ztrátou blízké osoby.
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Psychologové

0

Myšlenky
Přes svou dřímotu slyším tlumené hlasy
z vedlejšího obývacího pokoje. Jeden patří
mému příteli Petrovi, ten druhý mi nic neříká,
nepoznávám ho. Asi se baví o mně. No a co!
Mně to nezajímá!
Petr mi přišel říct, že mám návštěvu, přišel za
mnou psycholog z hospicu. Vytlačí na své
unavené a ustarané tváři mírný úsměv. No
tak, lásko, já jsem ta, kdo má rakovinu! Ááá,
tohle nechci! Necítím se ani na návštěvu…
psycholog… k čemu? No jo, no. Trochu se
upravit, stáhnout šátek na hlavě, trochu svlažit
rty. Ach jo.
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Duchovní jako součást péče

34

ná
psy vštěv
c
u d hologů
ětsk
pac ých
ient
ů

Co mi vlastně bude říkat? Bude tvrdit, že to
zvládnu? Pche! Co o mně vlastně ví? Co po
mně chce? Nechte mě být... Už je tady.

Druhou oblastí setkání, pro mě velmi cennou,
je to, že mohu být začleněn do práce celého
týmu MH Ondrášek, kde má každý své místo
a poslání. Velmi si vážím nejen odbornosti
týmu, ale také daru empatie a komunikace,
protože jsou to především pracovníci v přímé
péči, kteří díky svým rozhovorům a podpoře
pacientů i pečujících jsou schopni nejen
návštěvu duchovního nabídnout, ale také pro
ni připravit půdu.

Je vlastně směšné, jak se mu v teple pokoje
orosily brýle. Pozdravil a zadíval se mi klidně
do očí. Rozpačitě opětuji jeho pohled, trochu
se stydím za to, že on stojí v mojí ložnici běžně
oblečený a já tady ležím v posteli: neupravená,
ztrhaná a rozbolavělá.
Hledám v jeho očích zradu a snahu udělat vše
hezčí, než ve skutečnosti. Ne – nic nepředstírá,
nesnaží se mi lhát. On to myslí vážně! Vidí to,
vnímá, že uvnitř toho zdevastovaného těla jsem
já! JÁ!!! Najednou přes všechnu bolest, únavu
a vyčerpání, přes celou tu posranou nemoc
a umírání, na kratinký okamžik vnímám sebe
sama jako dřív. NOJASNĚDOPRČIC!!! Vždyť
JSEM to pořád já! Slzy mi proti mé vůli plní
koutky očí... „Kvůli tomu tady jste...“, slyším,
jak mi říká. Já vím, vlastně to VÍM. Kouknu na
Petra – taky to ví, ví, že ho miluju a že s ním
chci být, jak to jen půjde, všechen čas, co
budeme spolu mít. Dnešek? Zítřek? TEĎ.
Ani nevnímám, když se loučí a odchází. Petr si
ke mně sedá. Tak. Teď.
Mgr. Tomáš Šobáň, psycholog
Mobilního hospice Ondrášek
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Při návštěvách uživatelů v rámci spolupráce
s MH Ondrášek vnímám vždy dvojí setkání. Jednak je to nemocný a jeho rodina
v domácím prostředí, kdy často naslouchám
životním příběhům, radostem i starostem, jak
je čas přinášel, i tomu, jak tito lidé vnímají ve
svém životě – ať už otevřeně nebo skrytě – Boží
přítomnost a pomoc. Můžeme pak společně
hledat, co by jim mohlo pomoci v závěru jejich
životní pouti, co je posílí, co jim pomůže, jak
se třeba i rodina může přes tíživou situaci nejen
překlenout, ale dokonce na ní i nějakým způsobem vyrůst. Pomocí může být dobré a vhodné
slovo, modlitba, udělení svátostí, ale třeba i jen
vyslechnutí nebo tichá podpora.

P.ThLic. Václav Tomiczek, duchovní
Mobilního hospice Ondrášek

Tohle je smyšlený příběh, ze kterého při návštěvách
u našich pacientů reálně vidíme jen špičky kopců v mlze,
zbytek jsem si domyslel. Ale ty momenty, kdy víme, že
jsme na správném místě, ty jsou zcela reálné...
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Centrum vzdělávání
Aby i ostatní věděli
„V Ondrášku jsem absolvovala kurz pro sociální pracovníky, který vedla Mgr. Staňková.
Věnovali jsme se tomu, jak hovořit s klienty, kteří
pečují o své nevyléčitelně nemocné a umírající
blízké. Od absolvování kurzu již uběhlo několik
měsíců a já jsem tak měla možnost vše si
vyzkoušet v praxi.
Díky kurzu jsem se lépe zorientovala ve fázích,
ve kterých se mohou pečující v dané chvíli
nacházet. Uvědomila jsem si, že ne každý je
připraven otevřeně hovořit o smrti a o umírání.
Pro mě samotnou byla smrt určité tabu, bylo pro
mě těžké o ní s klienty hovořit.
Díky kurzu jsem získala otevřenější náhled na
toto lidské téma. Zbavila jsem se některých
svých obav a získala pomocníky – návodné
otázky, které mně nyní v mé práci pomáhají.
Teď už respektuji, že se klient o tématu není
připraven bavit. Zároveň dokáži s těmi, kteří
jsou připraveni a zájem mají, otevřeně, lidsky
a profesionálně hovořit a pomoci jim.
Kurz doporučuji všem, kteří se chtějí naučit lépe
komunikovat s klienty a zmenšit obavu z tabu
smrti a umírání.“
Paní A., sociální pracovnice, účastnice kurzu.

Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost v oblasti
domácí hospicové péče a paliativní medicíny.
Pořádáme kurzy, workshopy a kazuistická setkání
hospicových týmů. Poskytujeme praxe a stáže.
Jsme akreditovaným pracovištěm pro lékaře v oboru
Paliativní medicína.
Jsme registrováni u Ministerstva kultury ČR jako
knihovna se specializovaným fondem.
Naše knihovna se zaměřuje na problematiku konce
života, mobilní hospicové péče a všeho, co s těmito
tématy široce souvisí. Děkujeme za spolupráci
a podporu Moravskoslezské vědecké knihovně
v Ostravě.  
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Fundraising
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Příběh dárce / Míša
Míša je učitelka češtiny. Oblíbená učitelka
češtiny. Míša je také Lysařka. Pravá Lysařka.
Pro nezasvěcené – několikrát týdně si chodí vypít cafe latté na Lysou horu a jsou dny, kdy na
ni vyběhne i 3x. Míša je závodnice. Účastní
se různých běhů po horách, jakákoli výzva jí
není cizí. Míša je pro nás i modelka. Na všech
akcích ji vidíte v sukni a tričku z Ondrášku,
především na stupních vítězů.
Míša je vzorem pro mnoho lidí. Pro studenty,
pro sportovce i běžné návštěvníky hor. O svých
výšlapech a soutěžích píše na facebooku čtivé
články, však je ta češtinářka. Přes své texty
šíří i povědomí o Ondrášku, vyzývá ostatní,
aby ji následovali a podpořili nás nákupem
sukně nebo trička. Její výzva s názvem Lysaři
pro Ondrášek na portálu Darujme.cz přinesla
74 437 Kč. Míša s přáteli tak podpořila svým
darem náklady na péči o jednoho nevyléčitelně nemocného člověka.
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AKCE Ondrášku 2018
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Děkujeme partnerům
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Podporují nás
Státní
•
•
•

správa
Ministerstvo zdravotnictví
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava

Městské obvody
• Hrabová
• Ostrava-Jih
• Mariánské Hory a Hulváky
• Moravská Ostrava a Přívoz
• Plesná
• Poruba
• Slezská Ostrava
• Svinov
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Města
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a obce
Bohumín
Darkovice
Děhylov
Dobrá
Dolní Domaslavice
Dolní Lutyně
Fulnek
Statutární město Frýdek-Místek
Statutární město Havířov
Hať
Hlučín
Horní Suchá
Karviná
Klimkovice
Orlová
Rychvald
Šenov u Nového Jičína
Václavovice
Vratimov

Výroční zpráva Mobilního hospice Ondrášek | 2018

Činnost Mobilního hospice Ondrášek byla
podpořena těmito nadacemi a nadačními fondy
• Nadační fond Avast
• Běžím s Majklem, o.s.
• Nadace ČEZ
• Nadace České pojišťovny
• Nadace České spořitelny
• Diplomatic Spouses Association
• Fórum dárců
• Nadace JT
• Nadace OKD
• Nadační fond Pomozme dětem žít lépe
• Nadace rozvoje občanské společnosti, sbírka Pomozme dětem
• Nadační fond Tesco
• Ústecká komunitní nadace
• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

www.mhondrasek.cz

Mediální podpora
• Česká televize
• Český rozhlas Ostrava
• Kino Luna
• Minikino
• Moravskoslezský deník
• POSITIV Bussiness & Style
• Rádio Čas
• RegioJet – časopis Žlutý
• Rencar Praha, s. r.o
• TV Polar
• TV Noe
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Děkujeme firemním
dárcům
ČEPS a.s.
Fortemix s.r.o., Fortemix produkce s.r.o.
a TRYMAT s r.o
Lesy a.s.
Běžím s Majklem, o.s.
DAIRY 4 FUN s.r.o.
DIPLOMATIC SPOUSES´ASSOCIATION Z.S.
LENZ a.s.
MOMENT ČR, o.p.s.
MOTOR LUČINA s.r.o
PORTAFLEX, s.r.o.
STORAGE ONE, a.s.
ALFA farm, s.r.o.
CANIS SAFETY a.s.
Česká spořitelna a.s.
ČSAD Ostrava a.s.
IN PARK FITNESS, s.r.o
LEVEL INSTRUMENTS CZ – LEVEL EXPERT s.r.o.
ROTARY CLUB OSTRAVA CITY, z.s.
SPERSICOM QUALITY s.r.o.
3Tooling s.r.o.
Abraham & Partneři, advokátní kancelář s.r.o
Ahol - střední škola gastronomie, turismu a lázeňství
Alarm K+K elektronika s.r.o.
Alergoimuno, s.r.o.
AutoCont CZ
AWAC spol., s.r.o.
BEKOTEX s.r.o.
BEXTRA s.r.o.
Bodies wear s.r.o.
BST Logistics Czech s.r.o.
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava
CEOS Data s.r.o.
CITY - správa domů s.r.o.
CONDUENT, s.r.o
CRONIMENT Ostrava, s.r.o.
Černošková Lenka Mgr.
Český červený kříž Vrbno pod Pradědem
ČSOB a.s.
D & V technika s.r.o.
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Deloite Audit s.r.o.
Elrecom PLC Technik s.r.o.
ENERGY TEAM s.r.o.
Equa bank a.s.
Fajne zuby, s.r.o.
Fakultní nemocnice Ostrava ARO
FORUM Nová Karolina
Ing. Petr Glössl
Gruncl Jan
Gynekologická ambulance TENSAE s.r.o.
GynPorCentrum s.r.o.
Hanáková Vladislava JUDr.
HP aplikace s.r.o.
HYUNDAI Czech Ostrava s.r.o.
Chirurgie Marann, s.r.o.
Chrástkovi s.r.o.
J.K.L. PARTNERS, s.r.o.
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba,
p.o.
Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
Jistebník v pohybu z.s.
Junák - český skaut, středisko Šenov, z.s.
KAMADENT s.r.o.
KAWOX, spol. s r.o.
KIKKO CZ s.r.o.
Senior klub DK AKORD
Klub seniorů č. 2
KMP Burotechnik s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Krátký Pavel Ing.
Krynský Martin
Kutálková Michaela
KVADOS, a.s.
Mgr. Křižák Petr, MBA, LL.M., advokát
Lichnovský Petr Ing. Arch.
MaDeX, s.r.o.
Machová Jana, ordinace PLDD
MANUTAN s.r.o.
Maxion Wheels Czech, s.r.o
MD Communications
MediaRey, SE
Michálková Eva Mgr.
Mobis Automotive Czech s.r.o.
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Mořický Jan
Moravian Premium Care, a.s.
MPL KAUF spol. s r.o.
Národní divadlo Moravskoslezské, bazárek
N.T.G., spol. s r.o.
New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.
Niklová Martina JUDr.
Optimum Financ Consulting, s.r.o.
Orlová Dental, s.r.o.
Ostravské komunikace a.s.
Pala Tomáš Mgr. , advokát
PARTR, spol s.r.o.
Pešat Petr Mgr., Advokát
PODA a.s.
Poursafar Andrea Bc.
Practic Medical, s.r.o.
Prášek Petr
Priam s.r.o.
PROFITERM PROCZECH s.r.o.
PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o.
Pustková MUDr., praktický lékař s.r.o.
RR medical s.r.o.
Rumlová Hana Ing.
Římskokatolická farnost Ostrava-Pustkovec
Římskokatolická farnost Starý Bohumín
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.
Satelitní televize SKYLINK
Sittek Martin
Sněhota Marek
Speciální technologie s.r.o.
SPERSICOM QUALITY s.r.o.
Spilka Jaroslav
Sportovní klub MK z.s.
SPŠ Ostrava-Vítkovice

Staněk Jan – GRACE
STEMAN Sensors, s.r.o.
Střední zdravotnická škola Ostrava
Školička u lesa, s.r.o.
Tieto Czech, s.r.o.
Trávníček Ing. Arch.
Trimed-spolek studentů 3.lék.fakulty UK
VALKO PARTNERS, s.r.o.
Vargová Světlana JUDr.
Vartová Sylva JUDr.
Venclík Jiří
Vítkovická nemocnice a.s. – OKBH
Vodafone
Vyncke, s.r.o.
Z + M servis s.r.o.
Zahradnictví Novák
Základní škola Generála Janouška Praha
Základní škola Karolíny Světlé, Havířov-Podlesí
Zámeček Petrovice, a.s.
Zátiší Catering Group, a.s.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Zdravý Styl Ostrava s.r.o.
ZELENA PRO DŮM.cz s.r.o.
NEPENĚŽNÍ DARY
Alza.cz a.s.
Elischka Systems s.r.o.
PHILIPS ČR s.r.o.
RUDETA s.r.o.
Televizní služba Nova Svoboda Jan
Tieto Czech s.r.o.
Tesco Stores CR a.s.
Tritius Solutions a.s.

Firemní dárci
Bez nich bychom naši péči nemohli poskytovat. Tvoří 19 % nezbytných zdrojů pro naši činnost.
Když je oslovujeme, je v nás malá dušička. Co když řeknou „ne”?
Děláme vše pro to, aby „ne” neříkali. Aby nám věřili, že jejich peníze použijeme správně. Aby si nás nechali
a podporovali naši péči dlouhodobě. Rádi je známe osobně a máme radost, když o setkání mají zájem. Protože za
každou firmou se skrývají lidé, kteří chtějí nebo nechtějí pomoci. Někdy je to nejvyšší šéf, někdy lidé z oddělení CSR
a někdy dokonce spolupráci iniciují sami zaměstnanci. Jsme poctěni nárůstem firemních podporovatelů a děkujeme.

www.mhondrasek.cz
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Spolupracují s námi
Odborná spolupráce
• Fakultní nemocnice Ostrava
• Městská nemocnice Ostrava
• Nemocnice s poliklinikou Havířov
• MUDr. Irena Černochová
• EM – MED, s.r.o.
• Fórum mobilních hospiců
• Česká společnost paliativní medicíny u ČLK
• Sekce dětské paliativní péče u ČSPM
Pomáhají nám
• AKORD & POKLAD, s.r.o.
• Alfi Corp.,s. r. o. (potreby-pro-vino.cz)
• Arcelor Mittal Ostrava
• Artforum
• AVION Shopping park Ostrava
• Basketbalový klub NH Ostrava
• Beskydské rehabilitační centrum
• Běžím s Majklem
• Banda del Caffe
• Biokošíky
• Black star media
• Business Positiv
• Canis Safety, a.s.
• CLV ČR, s. r. o.
• Česká televize Ostrava
• Česká spořitelna a.s.
• České centrum fundraisingu
• Český rozhlas Ostrava
• Čokoládové srdce – studenti lékařské
fakulty OU
• ČSAD Ostrava
• ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
• Danter – reklama a potisk s.r.o.
• Dara bags
• Decathlon
• Dipex
• Dlouhá cesta
• Dobrá čajovna
• Elischka Systems s.r.o.
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• Family Gospel Ostrava
• Farnost Pustkovec
• Fórum Nova Karolina
• IKEA Ostrava
• Ipari park Studénka
• Irena Valachová
• Jaroslav Lošák
• Jazykové gymnázium Pavla Tigrida
• Kadeřnictví Ondruchová
• KÄRCHER CENTER D & V
• Kino Luna
• Klub seniorů č. 2, Ostrava Jih
• Klub žen Horní Domaslavice – Babinec
• Krevní centrum FNO
• Lékárna Bělský les
• Madex
• Mama centrum Havířov
• Martina móda Příbor
• Mercure Ostrava Center hotel
• Minikino
• MOBIS Automotive Czech s.r.o.
• Moment, o.p.s.
• Moravskoslezská vědecká knihovna
Ostrava
• Nadační fond Křídlení
• Park Inn by Radisson Ostrava
• Patrioti MSK
• Pavel Mikunda
• Photocorner
• Pilates Pro
• Protimea
• Regiojet
• Renata Ptáčníková
• RUMA Sport
• Rencar Praha, s. r. o.
• Scheema Digital
• SMERO s.r.o.
• Starbucks Coffee
• Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
• Studio LADA
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TIETO
Tisk Sarpet s. r. o.
Tomáš Vida – Velkoplošný tisk
TK Pierro Forte
TV POLAR
U nás doma studio
Václav Fajfr
Vegetariánský restaurant Eukalyptus
Vinotéka Výškovice
Zahradnické studio Viola Šenov
Zahradnictví Novák
Zámecký vinný sklep Klimkovice
Zbyněk Kučera
Zdravotní klaun
ZŠ K. Světlé, Havířov

Pravidelně nám věnují svůj čas
• Adam Dunděra
• Alena Slivová
• Aleš Rozbroj
• Barbora Chramostová
• Barbora Majíčková
• Bohdan Škoda
• Bohdana Kovalská
• Daniel Mech
• Daniel Novák
• Daniela Drobková
• Daniela Kurowská
• Daniela Priesolová
• Daria Panáčová
• Denisa Ševčíková
• Drahomíra Soldánová
• Erika Tkáčová
• Eva Pastrňáková
• Eva Simon
• Gabriela Malíková
• Greta Pelzová
• Hana Fialová
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Hana Jančová
Iva Kubanková
Iwona Fiuračková
Jan Jošek
Jan Dunděra
Ing. Arch. Petr Lichnovský
Ing. Dana Osičková
Ing. Jiří Šilha
Johana Habiballa
Johana Kajzarová
Josef Březina
Lucie Ferfecká
Lubor Krebs
Lada Bělašková
Manželé Petr a Jitka Varechovi
Manželé Luděk a Hana Volní
Markéta Tomášková
Matouš Lipowski
Michal Kubíček
Michaela Böhmová
Miroslav Stopka
Mojmír Lampart
Monika Sikorová
Patrik Šíma
Pavla Kostková
PhDr. Marie Šedá
PhDr. Dana Nalepová
Petra Holešová
Přemysl Pavlíček
Roman Ševčík
Silvie Nebi
Světlana Dřevjaná
Veronika Kubišová
Veronika Raszková
Vladimír Polák
Vlasta Prstecká

Tím ale seznam našich podporovatelů zdaleka nekončí. Velká spousta jich přispívá například na jednotlivé akce Ondrášku.
Jejich seznam můžete najít na www.mhondrasek.cz. Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte dělat naši práci!

www.mhondrasek.cz
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Finanční zpráva za rok 2018
Výnosy

15 008 529 Kč

( použito v roce 2018 )
Tržby ze služeb a ostatní provozní výnosy

911 837 Kč

Služby
Opravy a udržování

148 265 Kč

Cestovné

148 252 Kč

Úhrady pojišťoven

1 998 565 Kč

Nájemné a služby k nájmu

39 236 Kč

Dotace

4 083 866 Kč

Telekomunikace, pošta

173 849 Kč

Přijaté dary - nadace

3 237 914 Kč

Vzdělávání

240 221 Kč

Přijaté dary - obce

74 827 Kč

Přijaté dary - firmy

2 237 242 Kč

Reklama a propagace

202 832 Kč

Přijaté dary - soukromé osoby

1 851 136 Kč

Ostatní služby

661 333 Kč

Nepeněžní dary

440 153 Kč

Veřejná sbírka

172 989 Kč

Drobný nehmotný majetek

56 428 Kč

Osobní náklady
Veřejná sbírka

172 989 Kč

Náklady

14 834 181 Kč

Hrubé mzdy

7 727 870 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

2 384 477 Kč

Ostatní osobní náklady

169 818 Kč

Spotřebované nákupy
43 078 Kč

Kancelářský materiál
Režijní materiál

326 266 Kč

Drobný zdravotnický materiál

386 804 Kč

PHM

249 799 Kč

Drobný hmotný majetek - zdravotnické
přístroje

435 756 Kč

Drobný hmotný majetek - ostatní

247 638 Kč

Ostatní materiál

148 458 Kč

Energie

111 777 Kč

Ostatní provozní náklady
Pojištění majetku a odpovědnosti
Ostatní provozní náklady

Odpisy dlouhodobého majetku

Hospodářský výsledek 2018
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189 432 Kč
27 308 Kč

715 284 Kč

174 348 Kč
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1 580 519,62

- veřejná sbírka

6 556 432,97

642 816,00

Rozpuštění
investičních dotací

505 732,77

Vzdělávání

12 138 105,69

1 495 373,70

Stacionář

Celkem

1 678 465,12

611 321,50

Ambulance
Sociální

7 847 212,60

Přímé náklady

Zdravotní

Oblast činnosti

22 486 416,91

642 816,00

1 998 565,06

137 681,40

91 720,00

39 620,00

440 153,00

2 534 538,49

3 696 136,13

4 917 091,80

74 827,00

3 819 402,03

4 093 866,00

14,91
12,33
1,15
2,93

2 237 241,80
1 851 136,13
172 988,50
440 153,00

15 008 528,92

642 816,00

1 998 565,06

137 681,40

91 720,00

100 %

4,17 %

12,32 %

13,83 %

5,04 %

64,65 %

Poměrná část
z celkových
přímých nákladů

2 696 075,36

Nepřímé režijní
náklady MHO

2 696 075,36

112 331,67

332 147,40

372 815,05

135 784,68

1 742 996,57

Poměrná část režie
MHO připadající
na jednotlivé sféry

100,00

4,28

13,32

0,92

0,61

0,26

0,50

39 620,00

21,57

74 827,00

27,21

%
z celkových
příjmů

3 237 914,03

4 083 866,00

Použito v roce
2018

Členění nákladů MHO 2018

15 929 983,94

1 998 565,06

Úhrady pojišťoven

Celkem

137 681,40

91 720,00

- půjčovna zdravotnických pomůcek
- ostatní výnosy - tržby
z prodeje majetku,
úroky, refakturace

39 620,00

440 153,00

954 018,87

- školení a vzdělávání

Ostatní provozní
výnosy: Z toho

0,00

1 500 000,00

- nepeněžní dary

2 710 796,80

2 206 295,00

- firemní dárci
- individuální dárci

2 196 136,13

74 827,00

2 549 783,68

4 093 866,00

Příjmy roku
2018

0,00

- obce

- nadace

1 269 618,35

0,00

Dotace z územněprávních celků
Dary: Z toho

Převod z fondu
roku 2017

Druh příjmu

Celkem přijato
v roce 2018 a
převod z fondů
roku 2017 na
činnost roku
2018

Členění příjmů MHO 2018

14 834 181,05

618 064,44

1 827 521,10

2 051 280,17

747 106,18

9 590 209,17

Náklady na
jednotlivé oblasti
celkem

7 477 887,99

0,00

2 361 549,99

1 845 000,00

2 679 850,00

0,00

581 488,00

10 000,00

Převedeno do
fondu pro další
období

Členění příjmů MHO 2018
Financování MHO v roce 2018 podle druhu příjmů
Úhrady pojišťoven 13,32 %

Rozpuštění investičních dotací 4,28 %

Ostatní výnosy 0,93 %
Půjčovna zdravotních pomůcek 0,62 %

Dotace 27,21 %

Školení a vzdělávání 0,26 %

Nepeněžní dary 2,93 %
Veřejná sbírka 1,17 %

Individuání dárci 12,56 %

Nadace 21,57 %

Firemní dárci 14,91 %
Dary obcí 0,50 %

Členění nákladů MHO 2018
Náklady na jednotlivé oblasti MHO v roce 2018
Vzdělávání 4,17 %
Stacionář 12,32 %

Sociální oblast 13,83 %

Zdravotní oblast 64,65 %

Ambulance 5,04%
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Příloha k účetní závěrce za účetní období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
1. Obecné údaje
Název účetní jednotky:		
Právní forma společnosti:		
Sídlo:				
				
IČO:				
Zapsaná:			
				
Rozvahový den:			
Datum zápisu:			
Druh obecně prospěšných služeb:
				
		
		
		
		
		
		
		

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Gurťjevova 459/11
700 30 Ostrava
268 501 76
Krajským soudem v Ostravě,
oddíl O, vložka 194
31. 12. 2017
22. 12. 2004
Mobilní hospicová péče, provozování nestátního
zdravotnického zařízení v oboru
• Všeobecná zdravotní sestra – domácí ošetřovatelská 		
péče
• Odborné sociální poradenství
• Paliativní medicína a léčba bolesti, všeobecná sestra
• Ambulantní specializovaná péče
• Základní knihovna se specializovaným fondem
• Odlehčovací služba

Zakladatelé:		
Andrea Radomská
			
MUDr. Jana Satinská
			
MUDr. Igor Satinský
			
MUDr. Karel Buchta
			
MUDr. Dušan Buchta
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MUDr. Zdenka Pustková			
Ing. Ivana Cigánková
JUDr. Josef Fikáček
Ludmila Drexlerová
JUDr. Sylva Vartová

Statutární orgán:		
			

Ředitel
Bc. Bronislava Husovská

Správní rada:		
			
			

Předseda – JUDr. Sylva Vartová
Členové – PhDr. Ilona Koťátková
MUDr. Dagmar Palasová

Dozorčí rada:		
			
			

JUDr. Josef Fikáček
Ing. Ondřej Varta
MUDr. Dušan Buchta

www.mhondrasek.cz
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Příloha k účetní závěrce za účetní období

Příloha k účetní závěrce za účetní období

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Společnost má povinnost ověření účetní závěrky auditorem, protože je
příjemcem dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně
z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu a celkový objem těchto
příjmů přesáhl v účetním období 2018 1 mil. Kč (§19 zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech).
2. Zaměstnanci a osobní náklady
Společnost měla ve sledovaném období
Průměrný počet zaměstnanců: 						
40
Vedoucí zaměstnanci							
1
Osobní náklady v tis. Kč						
10 282 Kč
3. Zásadní účetní pravidla a postupy
Účetnictví vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, s vyhláškou
č. 504/2002 a český účetními standardy pro účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem
činnosti není podnikání.
Dlouhodobý hmotný majetek:
Účetní jednotka eviduje majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací
hodnota je vyšší než 40 000 Kč.
Součástí pořizovací ceny jsou pořizovací náklady a veškeré další náklady související
s pořízením majetku.

Ke dni účetní závěrky evidovala společnost v tis. Kč
Typ majetku

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Dlouhodobý hmotný
nemovitý majetek

941

114

827

Dlouhodobý hmotný
movitý majetek

4 196

2 457

1 739

Celkem

5 138

2 571

2 567

V roce 2018 byl nově pořízen dlouhodobý hmotný movitý majetek v celkové pořizovací
ceně 824 tis. Kč.
V operativní evidenci byl evidován drobný majetek v celkové hodnotě 1 485 049 Kč.
V operativní evidenci byl evidován drobný majetek v celkové hodnotě
1 235 961 Kč.
Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Při přepočtech údajů v cizích měnách na měnu českou používá účetní jednotka aktuální
denní kurzy vyhlašované Českou národní bankou.
Ke dni účetní závěrky neevidovala společnost žádné závazky ani pohledávky v cizí měně.
Bankovní účty ani hotovostní poklady v cizí měně účetní jednotka nevlastní.
Dohadné účty a účty časového rozlišení

Způsob odepisování:

K 31. 12. 2018 byl zůstatek na účtu 389 Dohadné účty pasivní – 111 741 Kč – dohadné vyúčtování energií a vody za rok 2018.

V souladu se zákonem č. 563/1991 sb., o účetnictví, s vyhláškou č. 5O4/2O02 Sb.

Pohledávky a závazky

Způsob stanovení oprávek k majetku:

Společnost neeviduje žádné pohledávky ani závazky se splatností delší než 5 let. Bankovní
úvěry ani jiné závazky z půjček společnost nemá.
									
Výnosy účetní jednotky
Vzhledem k povaze společnosti – obecně prospěšné služby v oblasti nestátního zdravotnického zařízení – tvoří převážnou část příjmů dotace poskytnuté územně právními celky
a dary nadací, firem a soukromých osob.

Oprávky (odpisy) dlouhodobého majetku, účtuje účetní jednotka na základě odpisových
plánů, které odpovídají snižování hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebovávání
a morálního zastarávání.

V roce 2018 získala společnost celkové dotace ve výši 4 084 tis. Kč a příspěvky nadací,
firem a soukromých osob ve výši 8 014 tis. Kč.
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Příloha k účetní závěrce za rok 2018
Nejvýznamnější dotace:		

Příloha k účetní závěrce za rok 2018
5. Auditorské služby

Moravskoslezský kraj						
Ministerstvo zdravotnictví ČR					
Města a obce							

2 452 tis. Kč
328 tis. Kč
1 314 tis. Kč

Nejvýznamnější dary od nadací:
Nadace GCP							
NROS – Pomozte dětem						
Pomozme dětem žít lépe						
Nadace J&T							
Nadace Agrofert							

1 000 tis. Kč
350 tis. Kč
190 tis. Kč
150 tis. Kč
300 tis. Kč

Nejvýznamnější dary od firem:
ČEPS								
Lesy ČR								

300 tis. Kč
300 tis. Kč

Naše společnost dále získala finanční prostředky z veřejné sbírky zřízené pro financování
provozu zahrnující náklady na lékaře, zdravotní sestry a náklady související s provozem
dětského hospicového stacionáře.
V roce 2018 se prostřednictvím této veřejné sbírky vybralo 		

941 tis. Kč

Celková hodnota auditorských služeb představuje částku 20 tis. Kč bez DPH za audit
účetní závěrky za rok 2018.
6. Nepřetržitost trvání účetní jednotky
Účetní jednotka posoudila nepřetržitost svého trvání a neshledala, že by tato byla ohrožena.
7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné
události, které by měly dopad na účetní závěrku a musely by být prezentovány v příloze.
V Ostravě dne 11. 6. 2019

Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky:
Ing. Eva Kolašínová

Daně

…………………………………………………………………………………………..

Účetní jednotka má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího
zdravotní služby a postupuje podle §18a, odst. 5, písm. c) zákona o daních z příjmů (tzv.
široký základ daně). Nelze tedy snížit daňový základ podle §20, odst. 7 zákona o dani
z příjmu.

Statutární orgán společnosti:
Bc. Bronislava Husovská
…………………………………………………………………………………………...

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období

		

V souladu se zakladatelským dokumentem byl převeden VH roku 2017 ve výši 186 tis. Kč
na rezervní fond na pokrytí ztráty.
4. Doplňující informace
Předkládaná účetní závěrka je řádnou účetní závěrkou sestavenou k 31. 12. 2018.
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Zpráva nezávislého auditora
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Základní informace
Název:

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Vznik:

22. 12. 2004

Kontakt pro zájemce
o péči:

603 566 336

Kontakt pro dárce:

725 409 000

E-mail:

mhondrasek@seznam.cz

Webové stránky:

www.mhondrasek.cz

Druh obecně
prospěšných služeb:

Sídlo:

Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ:

26850176

Bankovní spojení:

1659518339/0800 (Česká spořitelna)

Veřejná sbírka:

35-3935670257/0100 (Komerční banka)

Správní rada
k 31. 12. 2018:
Dozorčí rada
k 31. 12. 2018:
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Nestátní zdravotnické zařízení, mobilní domácí
hospicová péče, odborné sociální poradenství,
paliativní medicína a léčba bolesti, mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení
včetně lektorské činnosti, dětský hospicový
stacionář
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JUDr. Sylva Vartová, PhDr. Ilona Koťátková,
MUDr. Dagmar Palasová
JUDr. Josef Fikáček, MUDr. Dušan Buchta,
Ing. Ondřej Varta
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Ředitelka:

Bc. Bronislava Husovská, Dis.

Odborný garant
domácí hospicové
péče a lékařka:

MUDr. Dagmar Palasová

Vedoucí lékařka:

MUDr. Pavla Navrátilová

Lékařky:

MUDr. Lenka Lazecká Delongová
MUDr. Daša Hanzelyová

Dětská lékařka

Sociální
pracovnice:

Bc. Zuzana Priesolová, DiS.
Monika Mutinová, DiS.
Mgr. Gabriela Stašová, DiS.
Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Psychologové:

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

MUDr. Eva Pavlíčková

Psychiatr:

MUDr. Petr Šilhán

Vrchní sestra:

Bc. Ivana Bereková

Supervizoři:

Zdravotní sestry:

Jana Kapošváryová
Žaneta Klečková
Elena Kajzarová
Mgr. Marie Bubová
Libuše Hořínková
Bc. Ladislava Martinková

PhDr. Svatopluk Antoš
Mgr. Martina Pastuchová

Duchovní:

P. Mgr. Vítězslav Řehulka
P. ThLic. Václav Tomiczek
P. Mgr. Jakub Dominik Štefík

Zdravotní sestry
ve stacionáři:

Externí dětští lékaři:
Externí lékaři pro
dospělé:

Doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Mgr. Hana Cieslarová
Olga Kunstová
Bc. Barbora Veselá

Centrum
vzdělávání:
Vedoucí
fundraisingu:

Fyzioterapeutka:

Mgr. Dominika Domašíková

Vedoucí sociální
poradny:

Mgr. Veronika Staňková

Mgr. Naděžda Satolová
Mgr. Martina Dunděrová

Fundraising:

Yveta Konečná
Mgr. Žaneta Frenn
Ing. Jana Pastrňáková

Ekonomka:

Ing. Eva Kolašínová

THP:

Pavlína Chovanová
Ing. Martin Pěch

MUDr. Tereza Vítečková
MUDr. Ivana Pelikánová
MUDr. René Šrubař
MUDr. Radim Novák

Tomáš Šobáň
Jana Hořínková
Helena Šedová
Jakub Majetný

Výroční zprávu bezplatně vytiskla X-MEDIA servis s.r.o.

Grafika: Markéta Tomášková
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