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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ
ředitel

Ing. Jitka Varechová
Ing. Vladimír Závodský
Bc. Bronislava Husovská, DiS.

odborný garant domácí
hospicové péče a lékařka

MUDr. Dagmar Palasová

lékaři

MUDr. Ivana Březinová
MUDr. Lenka Delongová
MUDr. Veronika Jakubčiáková
MUDr. Veronika Křivská
MUDr. Hana Lažová
MUDr. Alexandra Ligová
MUDr. Tereza Vítečková
MUDr. Jaroslav Hájek
MUDr. René Šrubař

vrchní sestra

Bc. Ivana Bereková

registrované zdravotní
sestry

Mgr. Marie Bubová
Jelena Kajzarová
Jana Kapošváryová
Žaneta Klečková

sociální pracovnice,
poradce pro pozůstalé

Mgr. Veronika Duračková
Bc. Petra Míčková, DiS.
PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

koordinátor Centra
vzdělávání MH Ondrášek

Bc. Radka Adamcová

administrativa

Mgr. Martina Dunděrová
Bc. Miroslava Galajdová, DiS.
Ing. Eva Kolašínová
Irena Malošíková
Jan Staněk

externí pracovníci

PhDr. Ilona Koťátková – psycholog
Mgr. Martina Pastuchová – supervizor
Mgr. Eva Studentová – notář
JUDr. Sylva Vartová – právník
PhDr. Oldřich Bajger – psycholog
MDDr. Ondřej Hýl – stomatolog
Mgr. Vítězslav Řehulka – duchovní
MUDr. Petr Šilhán – psychiatr
PhDr. Tomáš Šobáň – psycholog
ThLic. Václav Tomiczek – duchovní
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
Rozšíření služeb a zvětšení týmu s sebou přineslo
další změnu v podobě našeho přestěhování do
nových a větších prostor.
Od podzimu poskytujeme odlehčovací službu, a to
zejména maminkám nemocných dětí, formou
hospicové stacionární péče. Do dětského
hospicového stacionáře mohou rodiče přivézt své
dítě a sami si dopřát čas pro sebe s vědomím, že dítě
je v dobrých rukou zdravotníků hospice.
Od 1. dubna 2015 do konce roku 2016 probíhá
pilotní program VZP, do kterého je Ondrášek
zapojen. Jeho prostřednictvím se ověřuje funkčnost
a finanční úhrada ambulantní paliativní péče. Cílem
programu je umožnit nepřetržité poskytování
kvalitní péče umírajícím a začlenit tuto službu do
systému veřejného zdravotního pojištění.

Mobilní hospic Ondrášek poskytuje hospicovou
službu v domácím prostředí nemocného již
jedenáct let. Dá se říci, že většina společnosti tuto
službu nezná nebo ji přehlíží a nechce o její podstatě
ani přemýšlet. Přesto je velmi potřebná v situacích,
kdy již léčba nemocí nevede k uzdravení.
Naše organizace nezištně pomáhá lidem i rodinám
v plném lidském nasazení. Hlavním naším posláním
je pomáhat a být oporou, přistupovat k umírajícím
a jejich rodinám s respektem. Oni nejlépe vědí, jak
jim je a co potřebují.
V minulém roce se v naší organizaci událo mnoho
změn. Jednou z nich je i personální změna ve
vedení. Ing. Jitka Varechová opustila po deseti
letech svou ředitelskou pozici, kterou dlouho
vykonávala bez nároku na odměnu. Její desetileté
působení bylo obohacující a zůstane
nezapomenutelné. Děkujeme!

Díky podpoře Nadačního fondu AVAST vzniklo
v Mobilním hospici Ondrášek Centrum vzdělávání,
proto nyní můžeme předávat své znalosti
a zkušenosti z paliativní péče formou jednodenních
kurzů.
Ondrášek byl zařazen do programu Adventních
koncertů, z jejichž výtěžku budeme moci v příštím
roce čerpat prostředky na provoz mobilního hospice
a na podporu práce se sourozenci nemocných dětí.
Přes všechny, někdy nelehké, změny v uplynulém
roce 2015, které proběhly v naší organizaci,
hodnotím tento rok opět jako úspěšný. Zásluhu na
tom mají především zaměstnanci Ondrášku, a proto
bych jim touto cestou ráda ze srdce poděkovala za
jejich obětavou práci, kterou vykonávali s plným
profesionálním a lidským nasazením. Poděkování
patří také správní radě za její neustálou podporu
a pomoc ve vedení organizace.
Na závěr patří velké poděkování všem
podporovatelům a příznivcům, kteří se v minulém
roce jakkoli zapojili do pomoci naší organizaci.
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ZDRAVOTNÍ PÉČE
Co se v roce 2015 událo ve zdravotním
úseku?
Zásadní změna proběhla výměnou vrchní
sestry. V květnu 2015 z této pozice
přešla na místo ředitelky organizace
Bc. Bronislava Husovská, DiS., a jako
nová vrchní sestra začala vést tým
Bc. Ivana Bereková.
Komu zajišťujeme péči?
ü nemocným v závěru života, kteří chtějí prožít své poslední okamžiky doma se svými blízkými
ü pečující rodině, na kterou je kladena zátěž pramenící ze zajištění celodenní péče o nemocného
ü a z bezprostřední přítomnosti při zhoršování stavu blízkého člověka

Co je tou největší pomocí pro nemocné a jejich pečující?
ü odborná zdravotní pomoc – zvládání projevů onemocnění, které by sami doma nezvládli (například
ü bolesti, dušnost, nevolnosti, neklid)
ü možnost kdykoli zavolat, pokud má nemocný akutní obtíže
ü osobní přístup k nemocnému a jeho rodině

Co Vám pomáhá při Vaší práci?
Velkými pomocníky jsou pro nemocné kompenzační pomůcky (například polohovací postel, koncentrátor
kyslíku aj.). Pro nás například lineární dávkovače zajišťující plynulé podávání léků od bolesti, dušnosti či
neklidu.
V čem spočívá výjimečnost Ondrášku jako mobilního hospice?
Umíme kvalifikovaně pracovat jak s dospělými, tak i s dětskými pacienty. Máme dva týmy, které se prolínají.
Některé sestřičky docházejí k dospělým i k dětským pacientům.
Jak si vedl Váš unikát – první dětský paliativní stacionář v České republice?
V prosinci 2015 jsme dětský stacionář slavnostně otevřeli a hned přivítali prvního malého pacienta. Cílem
zřízení stacionáře je poskytnout pečujícím rodičům možnost odpočinku nebo čas potřebný k vyřízení
nutných záležitostí a zároveň tak zajistit jejich dětem kvalifikovanou paliativní péči. Kapacita stacionáře je tři
lůžka a jedna postýlka.
Jsme opravdu první v zemi, kdo takovou pomoc nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým nabízí.
Dostává se Vám za Vaši práci ocenění?
Ano, od našich pacientů dostáváme pozitivní zpětnou vazbu denně.
A ocenění přicházejí i z venku. Naše sestřička, Jana Kapošváryová, se stala finalistkou soutěže Moravskoslezská
sestra roku. V roce 2009 titul Sestra roku získala naše nynější ředitelka Bronislava Husovská. Ondrášek je hrdý
na to, že má skvělý tým odborníků a že se to ví.
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Dospělí pacienti – rekapitulace za rok 2015
Ř 144 dospělých pacientů celkem
Ř 66 průměrný věk dospělých pacientů
Ř 1899 návštěv zdravotních sester u dospělých pacientů
Ř 4 889 výkonů zdravotních sester u dospělých
Ř 281 návštěv lékařů MH u dospělých pacientů
Ř 34 průměrný počet dnů ošetřování dospělého pacienta

Dětští pacienti – rekapitulace za rok 2015
Ř 22 dětských pacientů celkem
Ř 13 nově přijatých v roce 2015
Ř 2 děti – ukončení péče pro stabilizaci stavu
Ř 7 dětí zemřelo, z toho 5 s onkologickou diagnózou
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SOCIÁLNÍ PORADNA A PORADNA PRO POZŮSTALÉ
Co je Sociální poradna Mobilního hospice Ondrášek?
Naše poradna poskytuje odborné terénní a ambulantní sociální poradenství
osobám v krizi.
Komu konkrétně?
Umírajícím pacientům a jejich rodinám nebo jejich blízkým.
S čím jim umíte pomoci?
Nejčastěji pomáháme s praktickými záležitostmi. Vážná nemoc má vždy
dopad i na zabezpečení rodiny, proto je pro naše klienty důležité zorientovat se
v sociálním a zdravotnickém systému. Konkrétně se jedná o vyřizování příspěvků na
péči, příspěvků na bydlení nebo o zprostředkování nadační pomoci. Informujeme také o sociálně právní
problematice, edukujeme rodiny v praktické péči o nemocné i v komunikaci s nemocným.
Co ještě pro své klienty umíte zařídit?
Pokud mají klienti potřebu či přání, zprostředkujeme jim návštěvu našich externích spolupracovníků:
psychologa, kněze, psychiatra. Tato setkání jsou často pro úlevu, klid a vyrovnání se stejně důležitá jako
zdravotní péče, kterou dostávají od našeho zdravotního týmu.
Rekapitulace naší činnosti v číslech za rok 2015:
Ř 375 klientů celkem
Ř 241 klientů s bydlištěm v Ostravě
Ř 134 klientů do 30 km od Ostravy
Ř 479 kontaktů
Ř 957 intervencí
Ř 2008 provozní doby v hodinách

Spolupracujete s dobrovolníky. Jak to
probíhá?
Dobrovolníky pro nás zajišťuje ADRA.
V roce 2015 proběhl nábor
a dvouměsíční zaškolení nových
dobrovolníků pro klienty Ondrášku.
Když se podaří a setkají se ti správní lidé,
kteří si sednou, je to další velká pomoc.
Dobrovolníci docházejí za našimi klienty
domů. Povídají si, čtou, někdy sepisují vzpomínky.
Vyplňují prázdno, které občas na nemocné lidi doléhá.
V rodinách dětských pacientů se věnují sourozencům, připravují se s nimi do školy nebo si hrají.
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Jak vlastně sourozenci prožívají nemoc svého brášky nebo sestřičky?
Děti jsou hodně přirozené. Často nás překvapí, s jakou samozřejmostí a bezprostředností jsou schopné
přijmout to, že z bráchy čouhají hadičky. Dokáží se o tom bavit, berou to jako realitu.
Na druhou stranu je fakt, že z důvodu péče o nemocného na ty zdravé děti doma nezbývá tolik času a není
jim věnována taková pozornost. Tyto děti také mohou trápit obavy a strachy, na které se jim nemusí dostávat
odpovědí.
Co Ondrášek na to?
My v Ondrášku o tomto problému víme, a proto jsme se rozhodli nabídnout pomoc i zdravým sourozencům
umírajících dětí. V roce 2015 jsme začali systematicky pořádat svépomocná setkání a volnočasové aktivity.
Děti vidí, že nejsou v takové situaci samy. Je ještě někdo jiný, kdo prožívá podobný příběh. Mohou se ptát,
podělit se o zkušenosti a zážitky nebo se jen odreagovat a užít si pozornost jen pro sebe.
Rekapitulace naší činnosti v číslech za rok 2015:
Ř 67 návštěv dobrovolníků u klientů
Ř 141 hodin dobrovolnické práce v rodinách
Ř 4 setkání svépomocné sourozenecké skupiny

Jak v roce 2015 fungovala poradna pro pozůstalé?
Poradenství pozůstalým klientům, včetně rodičů zemřelých dětí, bylo
poskytováno jak formou individuálních schůzek, tak také emailovou
a telefonickou formou. Vždy dle preferencí a možností klientů.
Mají pozůstalí možnost využít poradnu ještě i jinak?
Ano, pokračujeme v pravidelném setkávání pozůstalých, a to v rámci
svépomocné skupiny. Ta se schází jednou měsíčně a účastní se jí
obvykle pět až devět klientů.
Nově, od ledna 2015, se jednou měsíčně začala scházet také
svépomocná skupina pozůstalých rodičů, kterým zemřelo dítě. Na těchto
setkáních je prostor pro společné sdílení těžkých pocitů v období truchlení.
Rodiče nebo příbuzní si také navzájem poskytují podporu a předávají zkušenosti, jak
toto obtížné životní období zvládnout.
Na čem jste se ještě podíleli?
Zaměstnanci MH Ondrášek se sešli s pozůstalými na tradiční mši v kostele sv. Ducha v Ostravě Zábřehu.
Setkání v kostele sv. Ducha pořádáme dvakrát ročně. Jednou na mši, podruhé u příležitosti vánočního
setkání.
Opět jsme se v prosinci připojili k celosvětovému dni „Zapalme svíčku zemřelým dětem“. Zorganizovali jsme
setkání v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě Zábřehu. Na setkání jsme pozvali rodiny, které ztratily dítě,
a které tak společně mohly zapálit svíčku jako vzpomínku.
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
MOBILNÍHO HOSPICE ONDRÁŠEK
Centrum vzdělávání Mobilního hospice Ondrášek, o. p. s., založené v říjnu 2014, dostalo v roce 2015 šanci
na svůj rozjezd díky podpoře Nadačního fondu AVAST. O naplnění projektu a koordinaci Centra vzdělávání se
starala Bc. Radka Adamcová.
Cílem projektu byl vznik samotného Centra vzdělávání MHO, které bude poskytovat
vzdělávání veřejnosti, bude nastavovat systém vzdělávání vlastních
zaměstnanců či dobrovolníků a bude se podílet na osvětových aktivitách
k tématu umírání v domácím prostředí jak dětí, tak i dospělých osob.
Finanční podpora NF AVAST umožnila ověření možností MH Ondrášek
v oblasti vzdělávání veřejnosti. V průběhu projektu bylo zakoupeno
vybavení vzdělávací místnosti a byly položeny základy pro vznik knihovny.
Během roku 2015 byly pilotně realizovány čtyři kurzy pro veřejnost se
zaměřením na dětskou hospicovou péči poskytovanou v domácím
prostředí. K jednotlivým tématům vznikly studijní podklady v podobě
odborných skript. Celkem bylo proškoleno 55 účastníků z řad zdravotních
sester a sociálních pracovnic. Zaměstnanci hospice byli vzděláváni
v problematice odborné péče o děti přímo v MH Ondrášek přizvanými
lektory a také byli vysláni na externí kurzy. Dále byly vytvořeny metodiky
k praxím a stážím.

POMÁHAJÍ S NÁMI – FUNDRAISING V ONDRÁŠKU
Co je to fundraising?
Podle Wikipedie se jedná o systematickou činnost, jejímž výsledkem je
získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost
organizací nebo jednotlivců.
Bez této „systematické činnosti“ bychom péči zdarma nemohli
poskytovat, neměli bychom na ni peníze.
Díky projektu, který byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví
z programu česko-švýcarské spolupráce jsme mohli přijmout do našeho
týmu fundraisery. Jsou to kolegové, kteří píší žádosti o dotace a dary,
komunikují s úředníky, nadacemi a nadačními fondy, oslovují firmy
i jednotlivé osoby a všem se snaží ukázat, že díky jejich podpoře budou
moci lidé strávit poslední dny života doma, v kruhu rodiny.
Znamená to, že jejich prací je, aby byl Ondrášek vidět, aby ho lidé znali a věděli, jakou
péči poskytuje. S prací fundraiserů se tak veřejnost potkává na webových stránkách organizace, na
facebookovém profilu, v článcích a v tiskových zprávách a také na akcích.
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AKCE V ROCE 2015
Ondrášek je vidět na veřejnosti stále více. Jaké akce v roce 2015
pořádal a proč to dělá?
Zviditelňování Ondrášku na veřejnosti je prací fundraiserů. Naším úkolem je
zařídit, aby o Ondrášku lidé věděli. Díky veřejným akcím se dostáváme do
povědomí jak lidí, kteří nás mohou potřebovat, tak i dárců a podporovatelů,
kteří si našich služeb cení a přispívají na ně.
Kolik lidí takové akce pořádá?
Mnohdy se jedná o větší záležitosti, které není v našich možnostech
uspořádat bez pomoci. Ceníme si proto našich sympatizantů, kteří pro nás
některé akce uspořádají ve své režii.
Václav Fajfr pro nás v roce 2015 uspořádal dva benefiční koncerty. Organizace z Bazaru
Pošli to dál zařídila ve prospěch Ondrášku např. akce Bazar a Výšlap na Lysou horu. Další vydařenou akcí byl
Memoriál Michala Pětroše pořádaný našimi přáteli ze spolku Běžím s Majklem. V říjnu také proběhlo slavnostní
otevření nového charitativního obchodu Moment, tak trochu jiný obchod, na náměstí Msgre Šrámka
v Ostravě, jehož výtěžky z prodeje budou určeny na provoz
Mobilního hospice Ondrášek.
My z Ondrášku jsme v roce 2015 uspořádali
několik akcí. Začátkem roku to byl
Společenský ples Mobilního hospice
Ondrášek, tentokrát v rockovém
d u c h u , v z á v ě r u ro k u D e n
otevřených dveří a vánoční
Charitativní jarmark.
Která akce byla nejúspěšnější?
Nejpyšnější jsme na 1. charitativní
vánoční jarmark. Ten propojil
různé lidi, kteří chtějí pomáhat.
Veškeré zboží prodávané na
jarmarku jsme totiž získali darem
od našich podporovatelů, kteří je
buď vyrobili, nebo pro ně mělo
nějakou hodnotu. Potěšil nás zájem
úplně cizích lidí aktivně se do akce
zapojit. V započaté tradici proto
budeme dále pokračovat.
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SPOLUPRACUJEME
Velký dík patří našim spolupracovníkům. Jedná se o firmy a lidi, kteří nás podporují, pomáhají
s organizováním akcí, přijedou vymalovat nebo uklidit, postarají se o zahradu, nafotí pro nás zajímavý
materiál nebo cokoli jiného užitečného, co nás nebo je napadne.
Běžím s Majklem, z.s.
Dipex
Elischka Systems s.r.o.
Lékarna Bělský les
Nadační fond Ivany Zemanové
Nadační fond Krtek
Mönlycke Health Care Klinipro, s.r.o.
Moment ČR, o.p.s.
Bazar Pošli to dál
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
The Warsaw Hospice for Children Foundation
Zdravotní klaun, o.p.s.
manželé Varechovi
manželé Volní
Birklenová Nikola
Bílek Veronika
Doležalová Martina
Gřegořová Monika
Hila Marek
Holková Lenka
Kepaková Iva
Konečná Yveta
Koťátko Jakub
Lazecká Romana
Lipovská Marie
Pajezďalová Aneta
Pěch Martin
Tomášková Markéta
manželé Simonovi
Ševčík Roman
Wiselka Petr
Dobrovolníci
Jaskula Adam
Havelková Kateřina
Honus Rostislav
Páleníková Andrea
Pelcová Veronika
Perníčková Žaneta
Pojezďalová Aneta
Sikorová Lucie
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FOTOGALERIE
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Rozhovor s paní T., maminkou našeho dětského pacienta Lukáška
Od kdy využíváte služeb Mobilního hospice Ondrášek?
Máme za sebou čtyři roky s Ondráškem, teď začínáme pátý. Byli jsme jedni z prvních pacientů, když Ondrášek
začínal s péčí o děti.
Co se změnilo, když jste se stali klienty Ondrášku?
Tenkrát jsme bývali s Lukáškem často hospitalizováni v nemocnici. Pobyty bývaly dlouhé a opakované. Nové
bylo, že jsme tentokrát mohli odejít domů dříve a některé zdravotní propady zvládat doma, bez hospitalizace.
Ondrášek nám totiž půjčil přístroje, které umožnily doléčení Lukáška doma. Sestřičky nás zaučily, jak pracovat
s odsávačkou, kyslíkem, oximetrem, inhalátorem. Nastavily nám nový systém plicní rehabilitace.
Odpadlo nám neustálé ježdění na pohotovost. Byla to jedna z největších zátěží, protože Lukášek se zhoršoval
v noci, o víkendech. Museli jsme zajistit mladšího syna Adámka a jet. Kolikrát s žádným výsledkem.
Co byste vzkázala Ondrášku?
Že jsou to zlatíčka. Že bych bez nich byla ztracená.
Díky nim jsem se z toho všeho nezbláznila. Vděčím jim za to, že můžeme jako rodina existovat a jakž takž
normálně žít. Díky jim jsme si mohli dovolit mít třetí dítě.
Těžko se mi to formuluje, protože ty emoce a vnitřní pocit, který v sobě mám, když se mě někdo zeptá na
Ondrášek... to nejde slovy vůbec popsat. Mám strach, že to co řeknu, bude málo na to, kolik vděku k nim
cítím. Za ta léta se pro mne Ondrášek stal druhou rodinou.
Tahle péče není pouze o konkrétní zdravotnické pomoci, ale i o psychické podpoře. Když jde tzv. „do tuhého”,
sestřičky nás drží „nad vodou” a jsou nám obrovskou oporou. Starají se v tu chvíli nejen o Lukáška, ale i o celý
zbytek rodiny včetně Adámka, pro kterého je celá situace možná nejtěžší. Jsou s námi v naší bolesti a provázejí
nás, jak nejlépe dovedou, tzv. nás „drží za ruku”. A to je to nejcennější, co pro nás mohou udělat!

Poděkování od pozůstalých
Dobrý den,
dovolte nám touto cestou, jménem naší maminky i jménem naším, poděkovat celému kolektivu sestřiček
a lékařů Mobilního hospice Ondrášek za vysoce profesionální a mimořádně lidský přístup, se kterým jsme se
setkávali v každou denní i noční hodinu při ošetřování našeho tatínka a manžela pana Drahoslava G.
Zásluhou všech, kteří se na péči podíleli, jsme mohli splnit jeho přání odejít v klidu, v domácím prostředí
a v kruhu nejbližších, jež tolik miloval.
Děkujeme za poskytnutou pomocnou ruku i psychickou podporu.
Manželka zesnulého Vlasta s dcerami
Dobrý večer,
naše maminka Jarmila Z. byla po dobu tří let onkologický pacient léčící se na rakovinu střev a vnitřních
orgánů. Před půl rokem došlo k zhoršení jejího zdravotního stavu natolik, že byla odkázána na péči manžela
Pavla, svých dcer a hlavně obětavou péči sester z Mobilního hospice Ondrášek, kterému chceme tímto
z celého srdce poděkovat za veškerou péči v denních a nočních hodinách.
Jménem rodiny
Vladimír W., manžel dcery Jarmilky z Ostravy - Zábřehu
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Výnosy
Tržby z ekonomické činnosti a ostatní provozní výnosy

8 203 469 Kč
636 504 Kč

Dotace

3 408 561 Kč

Přijaté dary - nadace

2 358 061 Kč

Přijaté dary - obce

55 288 Kč

Přijaté dary - firmy

1 081 634 Kč

Přijaté dary - soukromé osoby

Náklady

662 421 Kč

7 943 669 Kč

Spotřebované nákupy
Kancelářský materiál

72 469 Kč

Režijní materiál

95 553 Kč

Drobný zdravotnický materiál

249 301 Kč

Pohonné hmoty

244 599 Kč

Drobný hmotný majetek - zdravotnické přístroje

298 709 Kč

Drobný hmotný majetek - ostatní

549 172 Kč

Ostatní materiál

18 376 Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Služby
Opravy a udržování

7 943 669 Kč
182 036 Kč

Cestovné

39 688 Kč

Nájemné a služby k nájmu

58 639 Kč

Telekomunikace, pošta

115 428 Kč

Vzdělávání

17 948 Kč

Drobný nehmotný majetek

67 827 Kč

Reklama a propagace

53 792 Kč

Ostatní služby

192 261 Kč

Osobní náklady
Hrubé mzdy

4 039 710 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

1 199 969 Kč

Nájemné a služby k nájmu

71 456 Kč

Ostatní provozní náklady
Pojištění majetku a odpovědnosti

90 802 Kč

Ostatní provozní náklady

56 125 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku

Hospodářský výsledek 2015
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229 809 Kč

259 800 Kč

SPOLUPRACUJEME
Podpořeno z Projektu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
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