Ostrava Jih

Vážení a milí přátelé,
na úvod bych Vám všem ráda
p o d ě k o v a l a z a Va š i p o d p o r u
a důvěru. Bez Vás, našich dárců
a podporovatelů, bychom nemohli
pomáhat potřebným a předávat naše
zkušenosti dál. Každá pomoc je pro
nás neocenitelná a jak můžete vidět
v závěru zprávy, donátorů je dlouhá
řada. Ráda bych věnovala zvláštní
poděkování Moravskoslezskému kraji
a Statutárnímu městu Ostrava, kteří
nás podporují v mnoha ohledech.
Pomáhat lidem v těžké životní situaci
vyžaduje profesionální tým s laskavým
a citlivým přístupem. Proto bych
chtěla touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům Mobilního hospice
Ondrášek za jejich obětavou práci, za
jejich trpělivost a pochopení. Vážím si
práce dobrovolníků, jejich rozhodnutí
strávit svůj volný čas ve službách
Ondrášku. Poděkování a úcta patří
také členům správní rady, kteří se opět
celý rok aktivně podíleli na vedení
organizace.
Posláním Mobilního hospice
Ondrášek je provázení nevyléčitelně
nemocných v posledním čase jejich
života a jejich blízkých, kteří o ně doma
pečují.
Dvanáctým rokem poskytuje tým
Mobilního hospice Ondrášek
hospicovou péči dospělým a šestým
rokem dětem. Jsme schopni v závěru
pacientova života účinně tlumit bolest

a zachovat kvalitu jeho života. Naše
služby jsou poskytovány zdarma, a to
přímo v domácnostech nemocných.
Hospicová péče je zajišťována
multidisciplinárním týmem složeným
z lékařů, sester, fyzioterapeuta,
psychologů, sociálních pracovníků
a duchovních. Jen tak je možno
komplexně pokrýt všechny potřeby
umírajícího a jeho rodiny.
Nepřidáváme poslední dny
k životu, ale život do posledních
dní.
Bronislava Husovská
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mhondrasek@seznam.cz
www.mhondrasek.cz
1659518339/0800 (Česká spořitelna)
35-3935670257/0100 (Komerční banka)

PERSONÁLNÍ
SLOŽENÍ
ŘEDITELKA
ODBORNÝ GARANT
DOMÁCÍ HOSPICOVÉ
PÉČE A LÉKAŘKA
LÉKAŘI
STANIČNÍ LÉKAŘ
DĚTŠTÍ LÉKAŘI

LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ

VRCHNÍ SESTRA
ZDRAVOTNÍ SESTRY

FYZIOTERAPEUTKA

Bc. Bronislava Husovská, DiS.
MUDr. Dagmar Palasová

MUDr. Lenka Lazecká Delongová
MUDr. Michaela Horňáková
MUDr. Hana Lažová
MUDr. Veronika Křivská
MUDr. Květoslava Kacířová
MUDr. Tereza Vítečková
MUDr. Ivana Březinová
MUDr. Jaroslav Hájek
MUDr. Veronika Jakubčiáková
MUDr. René Šrubař
Bc. Ivana Bereková
Mgr. Marie Bubová – registrovaná zdravotní sestra
Jelena Kajzarová – registrovaná zdravotní sestra
Jana Kapošváryová – registrovaná zdravotní sestra
Žaneta Klečková – registrovaná zdravotní sestra
Lucie Hýlová – externí zdravotní sestra
Helena Chovancová – registrovaná zdravotní sestra
Lenka Kupková – registrovaná zdravotní sestra
Mgr. Kateřina Havelková – zdravotní sestra v dětském
hospicovém stacionáři
Mgr. Andrea Kubeczka Páleníková – zdravotní sestra
v dětském hospicovém stacionáři
PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. – zdravotní sestra v dětském
hospicovém stacionáři
Mgr. Dominika Domašíková
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SLOŽENÍ
VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ
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SOCIÁLNÍ
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KOORDINÁTOR
CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ
MH ONDRÁŠEK
VEDOUCÍ
FUNDRAISINGU
FUNDRAISING

THP
EXTERNÍ PRACOVNÍCI
VEDOUCÍ TÝMU
PSYCHOLOGŮ
PSYCHOLOGOVÉ

PSYCHIATR
DUCHOVNÍ
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Bc. Petra Míčková, DiS. – vedoucí, sociální pracovnice pro
dospělé klienty
Bc. Zuzana Priesolová – sociální pracovnice pro dětské klienty
Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. – poradce pro pozůstalé
Mgr. Naďa Satolová

Mgr. Martina Dunděrová
Bc. Miroslava Galajdová, DiS. – fundraiser
Ing. Eva Kolašínová – ekonomka
Jan Staněk – fundraiser
Jiřina Míčková / Pavlína Chovanová
PhDr. Ilona Koťátková

Mgr. Tomáš Šobáň – psychoterapeut
Mgr. Jana Hořínková – psycholog
Mgr. Martina Pastuchová – psycholog, supervizor týmu
Mgr. Karel Slíva – psycholog
MUDr. Petr Šilhán
Mgr. Vítězslav Řehulka
ThLic. Václav Tomiczek
MDDr. Ondřej Hýl

CO SE NÁM V ROCE 2016 PODAŘILO
A NA CO JSME PYŠNÍ?
Už druhým rokem provozujeme Dětský
hospicový stacionář. Jedná se o ojedinělé
zařízení podobného typu v ČR. Rodiče
nevyléčitelně nemocných dětí mohou využít
našich služeb a ulevit si tak od velmi náročné
péče. Cílem kvalifikovaného personálu je
zajištění všech potřeb dětských pacientů
během jejich pobytu ve stacionáři.

v oblasti managementu, směřuje vedení
pomocí koučinku, finančně podporuje
a pomáhá odstraňovat nedostatky.
Obnovili jsme vozový park našeho hospice
zakoupením dvou vozidel za podpory
Statutárního města Ostrava a Nadace
Agrofert. Starší vozidla nám zvyšovala svými
nákladnými opravami rozpočet. Díky
Adventním koncertům České televize 2015
jsme mohli zakoupit větší vozidlo k převážení
pomůcek a taky dětí na akce v rámci
svépomocné skupiny sourozenců.
Od roku 2015 jsme zařazeni do Pilotního
programu VZP, který bude pokračovat do
konce roku 2017. Poslední hodnocení
tohoto programu prokázalo, že mobilní
hospice jsou schopné bezpečně, kvalitně
a při respektování všech zákonných norem
pečovat o nevyléčitelně nemocné
v domácím prostředí. Náklady této péče
nejsou vyšší než náklady za hospitalizace
v nemocnici.

V našem Vzdělávacím centru probíhaly kurzy
pro odborníky v dětské hospicové péči.
Umírání a celkově paliativní péče jsou v ČR
stále tabuizovaným tématem. Je pro nás
důležité v této oblasti provádět osvětu, a to
nejen mezi odbornou, ale také laickou
veřejností.
Jsme vděční za celoroční partnerství
s organizaci KPMG. KPMG nás v období od
října 2016 do konce září 2017 podporuje ve
více rovinách. Poskytuje nám vzdělávání
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CO SE NÁM V ROCE 2016 PODAŘILO
A NA CO JSME PYŠNÍ?
Naše organizace byla podpořena díky
projektu Nadace Nova Tvoje tvář má známý
hlas. Měli jsme to štěstí, že si nás v této soutěži
vybral herec a zpěvák Jan Cina a svým
neuvěřitelně skvělým vystoupením vyhrál tuto
soutěž. Následně celou výhru předal
Mobilnímu hospici Ondrášek.
Ondrášek má svou „Tvář“! A je jí skvělá
umělkyně Hana Fialová, které touto cestou
děkujeme za její podporu a čas, který
Ondrášku věnuje. Hanka je členkou souboru
o p e re t a / m u z i k á l N á ro d n í h o d i v a d l a
Moravskoslezského, je držitelkou Thálie
a mohli jste ji vidět třeba v roli Edith a Marlene.
Snažíme se reagovat na narůstající poptávku
pacientů po našich službách, bohužel jsme
stále limitováni financemi. Doufám, že
v budoucnu bude hospicová péče hrazená
ze zdravotního pojištění. Plánujeme rozvoj
v oblasti paliativní ambulance, což přispěje
k celkovému zkvalitnění péče o paliativní
pacienty.
Bronislava Husovská

Mobilní hospic Ondrášek se v posledním roce
s t a l r y c h l e s e ro z v í j e j í c í o rg a n i z a c í
s přibývajícím počtem zaměstnanců.
V následujícím období máme v plánu posílit
tým přímé péče a rozšířit povědomí
o hospicové péči prostřednictvím aktivit pro
veřejnost.
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MUDr. Dagmar Palasová

Bc. Ivana Bereková

MUDr. Lenka Lazecká
Delongová

ZDRAVOTNÍ PÉČE
Co se v roce 2016 událo ve
zdravotním úseku?
Zaměstnali jsme lékaře na plný
a fyzioterapeuta na poloviční
úvazek. Tímto jsme mohli péči
o nemocné rozšířit o další
prvky odborné práce. Své
služby jsme dále rozšířili
o stacionární péči pro dětské
pacienty. Ačkoliv byl stacionář
do provozu uveden již na
konci roku 2015, plné
celoroční využívání bylo
realizováno poprvé v roce
2016.
O jaké pacienty jste pečovali
v roce 2016?
Naše péče je stále směřována
v souladu s naším hlavním
posláním na pacienty
nevyléčitelně nemocné a na
pacienty v terminálním stadiu
nemoci. Jako jedni z mála se
věnujeme také dětským
pacientům. Dětským
pacientům jsme k dispozici
v r á m c i
c e l é h o
Moravskoslezského kraje, pro
dospělé pacienty platí
vzdálenost bydliště do 30
kilometrů od Ostravy. Počet
dospělých pacientů je ve
srovnání s rokem 2015 téměř
stejný, dětských pacientů však
v roce 2016 přibylo až o 50 %.
Také se zvýšil průměrný počet
dní ošetřování pacienta.

Dospělí pacienti – rekapitulace za rok 2016
Dospělí pacienti celkem
143
Nově přijatí v roce 2016
132
Průměrný věk dospělých pacientů
66
Návštěvy zdravotních sester u dospělých pacientů 1 907
Návštěvy lékařů MH Ondrášek u dospělých
311
pacientů
Průměrný počet dnů ošetřování dospělého
33,4
pacienta

Dětští pacienti – rekapitulace za rok 2016
Dětští pacienti celkem,
23
z toho s onkologickou diagnózou
3
Nově přijatí v roce 2016
12
Průměrný počet dnů ošetřování dětského pacienta 225
Návštěvy zdravotních sester u dětských pacientů
282
Návštěvy lékařů
39
Návštěvy fyzioterapeuta
84
Ukončení péče pro stabilizaci stavu
4
Úmrtí dětí
6
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Jsou nějaké speciální požadavky na
personál při práci s nemocnými pacienty
na sklonku jejich života?
Zdravotní pracovníci Mobilního hospice
Ondrášek jsou členy České společnosti
paliativní medicíny u České lékařské komory.
Zavázali jsme se dodržovat standardy vydané
touto společností. Tyto standardy jsou určující
pro zajištění potřebné úrovně a odpovídající
kvality hospici poskytované péče. Kromě
jiného standardy definují minimální
požadavky na personální zabezpečení celého
týmu, stanovují jak minimální počet, tak
specializaci jednotlivých pracovníků.
V mobilním hospici jsou kladeny nároky také
na osobnostní profil pracovníka. Členové
hospicového týmu jsou vystaveni stresovým
situacím a silné psychické i fyzické zátěži. Zátěž
vychází ze samotné podstaty náročnosti
onemocnění pacientů, se kterým se setkávají
a zacházejí, z komplexnosti potřeb pacientů,
ze vznikajících mezních situací, z náročné
komunikace mezi všemi zúčastněnými
a mimo jiné s vyrovnáváním se s faktem vlastní
smrtelnosti.
Marie Bubová
(Faustyna)

10

Jelena Kajzarová

Co vám pomáhalo při Vaší práci?
Obrovskou devízou je náš skvěle fungující
tým, kdy se jeden na druhého můžeme
spolehnout. Stmelující a zároveň
odpočinkově působící je množství akcí v rámci
organizace, kterých se účastníme. Důležité
jsou pro nás pravidelné teambuildingové
aktivity a týmové či individuální supervize.
Největší odměnou jsou pozitivní zpětné vazby
a poděkování jak od našich pacientů, tak
jejich rodin. To je pro nás ta největší motivace
do další práce.
Na co byste se v následujícím období
chtěli na zdravotním úseku zaměřit?
Tým sestřiček je sice ustálený, ale vzhledem
k neustálému rozvoji a vysokému počtu
pacientů, které z kapacitních důvodů
nemůžeme přijmout do péče, chceme tento
tým rozšířit o další zdravotní sestry.
PRÁCE EXTERNISTŮ
V MULTIDISCIPLINÁRNÍ PÉČI
Součástí domácí hospicové péče je i práce
psychologů a duchovních. Spolupracovníci
v této oblasti poskytují své služby nejen
nemocným, ale také rodině, která o svého
blízkého pečuje. Díky odborné péči multidisciplinárního týmu se tak zvyšuje pravděpodobnost, že pečující náročnou situaci v domácím
prostředí zvládnou.
Počet návštěv psychologů:
Počet návštěv duchovních:

Žaneta Klečková

73
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Jana Kapošváryová

STACIONÁŘ
Lucie Sikorová
V čem spočívá výjimečnost dětského
hospicového stacionáře Ondrášku?
Jedinečnost stacionáře spočívá
v komplexnosti paliativní péče o děti a jejich
rodiny zajišťované multioborovým dětským
paliativním týmem. Po přijetí do péče se o děti
starají dětské sestry, fyzioterapeut, lékař, ale
také sociální pracovník. Vysoká erudice těchto
odborníků, technické a materiální vybavení
stacionáře umožňují rodičům trávit čas dle
svých potřeb s pocitem zajištění péče
o nemocné dítě na vysoké úrovni.

stacionáři jednou týdně až do večerních
hodin, čímž jsme ještě více vyšli vstříc přání
rodičů.

Jaké jsou první zkušenosti s provozováním
dětského hospicového stacionáře?
Vzhledem k omezené kapacitě se děti střídaly
ve vybraných provozních dnech podle
předem domluveného harmonogramu. Díky
naší dobrovolnici Lucii Sikorové jsou děti ve

Nezbytné vybavení stacionáře:
kyslíkové koncentrátory, oxymetry, odsávačky
hlenů, inhalátory, infúzní pumpy apod.
K dispozici jsou také bioptronová lampa,
zahřívací deky, houpací síť nebo stimulační
hračky, 3 velikosti lůžek.

Stacionář – rekapitulace za rok 2016
počet lůžek ve stacionáři/denní kapacita
– 3 lůžka
počet pobytů ve stacionáři – 151
počet dětí využívajících stacionář – 7 dětí
v péči MH Ondrášek + další děti
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SOCIÁLNÍ PORADNA
A PORADNA PRO POZŮSTALÉ

Petra Míčková

Co je náplní sociální poradny a poradny pro pozůstalé MH
Ondrášek?
Posláním Sociální poradny a poradny pro pozůstalé je poskytovat
odborné sociální poradenství osobám v krizi, a to bez omezení věku.
Jedná se o osoby, jež se ocitají v krizové situaci z důvodu blízkosti smrti.
Poradenství je poskytováno terénní nebo ambulantní formou a také
telefonicky nebo prostřednictvím internetu.
Komu konkrétně poskytujete poradenství?
Náplní práce sociálních pracovnic je poskytování poradenství lidem,
kteří jsou v terminálním stádiu nemoci, dále jejich rodinám a blízkým,
kteří o tyto osoby chtějí pečovat.

Zuzana Priesolová

S čím jim umíte pomoci?
Provázíme nemocného a pečující v nelehké situaci. Pomáháme jim
zorientovat se v ní, najít způsoby, jak ji zvládnout. Poskytujeme
poradenství v oblasti sociálně právní, v oblasti sociálních služeb
a orientaci ve zdravotnickém systému.
Sociální poradna – rekapitulace za rok 2016
Klienti celkem
Klienti s bydlištěm v Ostravě
Klienti s bydlištěm do 30 km od Ostravy
Počet kontaktů
Počet intervencí
Provozní doba v hodinách

1 519
1 319
1 200
1 248
1 328
2 024

Radka Bužgová

Jak pokračuje spolupráce s dobrovolníky?
Dobrovolníci docházejí do rodin klientů MH Ondrášku a věnují se nemocným, sourozencům,
pečujícím osobám podle potřeby a domluvy. Dělají to z vlastní vůle bez nároku na odměnu
a patří jim za to náš dík. Dobrovolníky pro nás školí DC Adra Ostrava, spolupracujeme
s Mgr. Helenou Mrázkovou, která má tento projekt na starost. DC Adra Ostrava dobrovolníky
také pojišťuje a zajišťuje pro ně pravidelnou supervizi.
Jak se pracuje se sourozenci nemocných dětí?
Dnes už se více myslí na to, že sourozenci vážně nemocných dětí mají často v rodině těžkou
pozici a jejich potřeby i obavy mohou být opomíjené. Proto s rodiči hovoříme také o nich
a věnujeme se jim na společných setkáních, kde pro ně máme připravený nějaký zajímavý
program. Mezi sebou si děti mohou sdělit své ne pro každého obvyklé zkušenosti a hlavně prožít
čas mimo nemoc svého sourozence.
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SOCIÁLNÍ PORADNA
A PORADNA PRO POZŮSTALÉ
Jak fungovala v roce 2016 poradna pro
pozůstalé?
Poradenství je pozůstalým klientům
poskytováno formou individuálních schůzek
v poradně, dále formou emailového nebo
telefonického kontaktu. Klienti sami volí, jaký
způsob komunikace je pro ně nejvhodnější.
Poradenství je poskytováno jak klientům po
zemřelých, kteří byli v péči MH Ondrášek, tak
klientům, kterým zemřel jejich blízký z jakékoli
příčiny a v jakémkoli prostředí.
Mají pozůstalí možnost využít poradnu
ještě i jinak?
Klienti se mohou účastnit tzv. svépomocných
skupin, kde mohou svoji situaci sdílet s lidmi
v podobné situaci. V roce 2016 se scházeli
dvě skupiny, a to skupina pozůstalých rodičů
a skupina pozůstalých, kterým zemřel někdo

blízký v dospělém nebo seniorském věku.
Každá skupina se scházela pravidelně jednou
za měsíc. Setkání se účastní přibližně 5-10
klientů.
Co ještě pro své klienty umíte zařídit?
Pomůžeme zajistit kompenzační pomůcky
pro péči v domácím prostředí nebo podáme
informace o jiných půjčovnách.
Na čem ještě jste se podíleli?
Zaměstnanci MH Ondrášek se v červnu sešli
s pozůstalými na tradiční mši v kostele sv.
Ducha v Ostravě Zábřehu a v prosinci na
vzpomínkovém setkání za naše zemřelé.
Měsíc prosinec byl, co se týče podobných
akcí, bohatší. Připojili jsme se k celosvětovému
dni památky zesnulých dětí „Zapalme svíčku
zemřelým dětem“ a také se uskutečnilo
setkání v kostele Navštívení
Panny Marie v Ostravě
Zábřehu, kde mohli rodiče
a přátelé zesnulých dětí
společně zavzpomínat
a zapálit svíčky.
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CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
MOBILNÍHO HOSPICE ONDRÁŠEK
Posláním Centra vzdělávání je šířit odborné
znalosti týkající se paliativní péče mezi
odbornou i laickou veřejností. Budujeme
systém a metodiky vzdělávání nejen vlastních
zaměstnanců, ale dnes již školíme odborníky
z celé České republiky i ze Slovenska. Jsme
prvním dětským mobilním hospicem v ČR
a naše zkušenosti jsou velmi cenné a žádané.
Co důležitého proběhlo v roce 2016?
Mobilní hospic Ondrášek je průkopníkem
dětské mobilní paliativní péče. V roce 2016
jsme vnímali vzrůstající zájem hlavně
o vzdělávání vztahující se k této péči. Členové
týmu se účastnili desítek konferencí, na
mnohých aktivně vystupovali a šířili tak
zkušenosti a dobrou praxi dětské mobilní
paliativní péče. Velmi žádanou přednášející je
ředitelka MH Ondrášek Bc. Bronislava
Husovská, DiS. Téma dětské mobilní paliativní
péče je aktuální u dětských lékařů, proto
v souvislosti se vzrůstající poptávkou z jejich
strany v roce 2016 probíhaly přípravy na kurz
s názvem Dětská paliativní péče. Tento kurz
bude zahájen v roce 2017.
V roce 2016 MH Ondrášek zažádal
Ministerstvo zdravotnictví o udělení akreditace
vzdělávacího programu pro obor Paliativní
medicína. Předmětem tohoto programu bude
zajištění dvoutýdenní praxe v mobilním
specializovaném pracovišti paliativní medicíny
určené pro lékaře.
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s MH
Ondrášek uskutečnil v září konferenci Aktuální
stav hospicové péče nejen
v Moravskoslezském kraji, jejímž cílem bylo
poukázat na reálný stav hospicové péče,
včetně mobilní hospicové péče, v České
republice.
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Naďa Satolová

Centrum vzdělávání koordinovalo a podílelo se
na tvorbě materiálů v rámci projektu MZ ČR,
díky kterému mohly vzniknout informativní
brožury pro lékaře, pečující a také pro
sourozence nevyléčitelně nemocných dětí. Pro
účely osvěty a propagace paliativní péče jsme
vytvořili i dva televizní a jeden rozhlasový spot.
Jaké kurzy organizoval Mobilní hospic
Ondrášek pro odbornou veřejnost?
 akreditovaný kurz Domácí hospicová péče
o děti – určený zdravotnickým pracovníkům
 akreditovaný kurz Základy psychosociální
pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným
dítětem – určený sociálním pracovníkům
a pracovníkům v sociálních službách,
 zajištění praxe studentům VOŠ, VŠ a SPŠ
a stáže lékařům a sociálním pracovníkům
Jaká školení probíhala v Centru vzdělávání
během roku 2016 pro vlastní
zaměstnance?
Jsme povinni své zaměstnance pravidelně
proškolovat v zákonem daných oblastech. Pro
naše lékaře, zdravotní sestry a sociální
pracovnice jsme objednali školení „na míru“
v krizové intervenci. Přední odborníci
a kolegové z mobilního hospice Cesta domů
přednášeli našim zaměstnancům na téma
dříve vysloveného přání. Tento kurz byl
otevřený také veřejnosti.
Na co byste se v následujícím období chtěli
v oblasti vzdělávání zaměřit?
V roce 2017 chceme dále vzdělávat kolegy
v dětské paliativní péči, plánujeme pravidelnou
výměnu zkušeností. Máme zájem o rozšíření
odbornosti do dalších částí České republiky tak,
aby se dětská hospicová péče stala dostupnou
na celém jejím území.

FUNDRAISING
Martina Dunděrová
už jednotlivce nebo firmy. Díky nim můžeme
provozovat např. Dětský hospicový stacionář,
pořídit dálniční známky, obnovit půjčovnu
pomůcek nebo rozšířit tým o psychologa
nebo novou zdravotní sestru.

Je fundraising pro MH Ondrášek stále
důležitý?
Vzhledem k tomu, že zdravotní péči nemá
Mobilní hospic Ondrášek, vyjma pilotního
programu VZP, financovanou ze systému
zdravotního pojištění, jsou fundraisingové
aktivity nezbytné.
Vedle dotací jsou pro MH Ondrášek důležití
také dárci.
Jací jsou dárci MH Ondrášek?
Našimi dárci jsou lidé, kteří se osobně setkali
s některou z našich služeb nebo které jsme
oslovili svými aktivitami. Vážíme si jejich
důvěry, která nás zavazuje zacházet s dary
hospodárně a transparentně. Našimi dárci
nejsou jen lidé darující finanční obnos.
Dostáváme také hmotné dary, naši příznivci
nám věnují i svůj čas a práci, poskytují služby
zdarma nebo své nápady. Pořádají pro nás
sbírkové akce, například pečení s výtěžkem,
podněcují své známé, aby místo dárků na
svatbách či narozeninových oslavách darovali
finance Ondrášku, pořádají akce, jejichž
výtěžek věnují na péči o nevyléčitelně
nemocné děti a dospělé.

Co děláte pro to, aby byl fundraising
úspěšný?
Díky intenzivnímu programu Akademie
modrého života ČSOB a spolupráce s auditní
společností KPMG v rámci projektu ROK
společně – KROK kupředu se nám podařilo
navýšit individuální a firemní dary o desítky
procent. Snažíme se informovat naše
příznivce, jak jejich peníze používáme,
prezentujeme se na veřejnosti, vážíme si jejich
důvěry. Záleží nám na každém, kdo se
rozhodne podpořit Ondrášek a těší nás, když
je jeho podpora trvalá.
Na co byste se v následujícím období chtěli
v oblasti fundraisingu zaměřit?
Naším cílem je vytvořit si s dárci trvalý vztah,
získat si jejich důvěru tak, aby nás podporovali
pravidelně. Jejich přízeň tak může přivést
a inspirovat nové dárce a příznivce. Zaměříme
se proto na pravidelnou komunikaci se
stávajícími dárci a představení služeb těm,
kteří o Ondrášku ještě neslyšeli.

Seznam dárců najdete na přebalu výroční
zprávy.
Bez dobré vůle dárců bychom péči nemohli
poskytovat. Vážíme si proto každého dárce, ať
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AKCE 2016
Mirka Galajdová
Jaké akce v roce 2016 MH Ondrášek
pořádal?
V roce 2016 jsme se více snažili oslovit
veřejnost, protože se chceme stát součástí
Ostravy a okolí. Účastnili jsme se komunitních
akcí v regionu, jako jsou např. Restaurant day
nebo Zažít Ostravu jinak. Vystavovali jsme
fotografie z hospicové péče na Colours of
Ostrava a na Svatováclavských slavnostech
piva. Ve vlastní režii byla organizace
společenského plesu v DK Akord, benefičního
koncertu, charitativního vánočního jarmarku
nebo akce pro rodiny s dětmi Vandr
s Ondráškem.
Velice nás těší pozitivní reakce lidí, kteří se
jednotlivých akcí účastní. Vidíme narůstající
zájem veřejnosti o naši práci.
Proč se věnujete těmto aktivitám?
Tyto aktivity nejsou realizovány jen z důvodu
získání finančních prostředků. Mají také
informační charakter. Chceme veřejnosti sdělit,
že MH Ondrášek je pro každého, kdo si přeje
strávit poslední část života doma. Chceme dát
vědět, že je možná péče o svého blízkého
v prostředí domova až do konce jeho života.
Také se snažíme o zdůraznění tématu umírání,
které je zatím ve společnosti tabuizované.
Umírání je součástí života, ať chceme, nebo
nechceme.
Kdo nám při organizaci akcí pomáhá?
Na organizaci akcí se podílí kmenoví
zaměstnanci, mnohdy je ovšem zapotřebí
zapojit dobrovolníky. Ceníme si také našich
sympatizantů, kteří pro nás některé akce
pořádají ve své režii.

Jan Staněk

Nejvýznamnější počiny roku:
 Zaměstnanci O2 v rámci akce „Do práce

na kole“ pro nás vyjezdili 100 000 Kč, které
jsou určeny na pohonné hmoty při naší
terénní práci.
 Společnost KPMG v rámci vánoční
kampaně vybrala mezi svými zaměstnanci
a příznivci 274 000 Kč, sama firma pak
přidala dalších 220 000 Kč. Celkový výtěžek
tak pokryje téměř 2 500 hodin péče.
 Dobročinný secondhand Moment sbírá
použité oblečení a vrací jej do života.
Výtěžek z prodeje je určen na provoz
Mobilního hospice Ondrášek.
 Naši přátelé ze spolku Běžím s Majklem pro
nás pravidelně pořádají Memoriál Michala
Pětroše a jeho výtěžek věnují Ondrášku.
V roce 2016 to bylo 175 000 Kč.
 Naším věrným podporovatelem je stále DK
Akord, který nám vychází vstříc nejen při
akcích, ale také sám pro MH Ondrášek
zorganizoval akci Cyklosvětluška.
 Výjimečnou akcí byl také počin manželů
Varechových, kteří společně s paní Vlastou
Prsteckou zorganizovali benefiční aukci
obrazů v hotelu Mercure. Výtěžek aukce
přinesl Ondrášku závratnou částku
801 200 Kč.
Další aktivity pořádané našimi
podporovateli:
 tvorba výrobků na jarmark, ceny do tomboly
na ples
 výtěžky ze svatby nebo oslavy narozenin
 pořádání sbírek a organizace sbírkových
kasiček ve spřátelených obchodech
 výtěžek z výšlapu na Smrk
 údržba zahrady a prostor MH Ondrášek

Ti, kteří nám pomáhali a kterým tímto děkujeme, jsou uvedeni na dalších stránkách.
Vážíme si jejich přízně.
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SPOLUPRACUJEME
Na podzim 2016 jsme se na rok stali partnery společnosti KPMG v rámci programu
ROK společně – KROK kupředu
Lazecký Radim
Simon Eva
DK Akord
Linhartová Natálie
Ševčík Roman
Běžím s Majklem, z.s.
manželé Buryšovi
Tomášková Markéta
ČSOB, a.s.
manželé Foltánovi
Wiselka Petr
Dipex
manželé Hřivnovi
Dlouhá cesta
Věcné dary a výpomoc:
manželé Raškovi
Duračková Veronika
Grzegorzová Monika
manželé Skácelovi
Elischka Systems, s.r.o.
Klub seniorů Odborářská 2
manželé Šmidákovi
Fajfr Václav
manželé Volní
Mobis Automotive Czech, s.r.o. Klub seniorů 2 Ostrava Jih
Klub Stonožka Ostrava
manželé Žáčkovi + parta
Kepaková Iva
Klub žen Babinec Horní
mladých z Bohumína
Lékárna Bělský les
Domaslavice
Maňák Ota
Lékárna Apavar
Mísařová Dagmar
Merkure Ostrava Center Hotel Kusyn Martin
Město Klimkovice
Moravčíková Gabriela
Nadační fond Ivany
Lipowská Marie
Neuwirthová Iveta
Zemanové
Pajezďalová Aneta
Neuwirthová Martina
Nadační fond Krtek
Ostravské výstavy
manželé Jitka a Petr Varechovi Tomášková Andrea
Ožanovská Kateřina
Mönlycke Health Care Klinipro, Bártů Tereza
Bojdová Lenka
Páleníková Andrea
s.r.o.
Bondrová Lídia
Pelcová Veronika
Moment ČR, o.p.s.
Bon Gusta
Perníčková Žaneta
Conduent
paní Bruštíková
Pojezďalová Aneta
The Warsaw Hospice for
Čočková Milena
Picmousová Jana
Children Foundation
Decathlon
Pilates Pro
tiskárna Atisk
Dekan Tereza
Plačková Jarmila
ZEMĚ, z.s.
Doležalová Martina
pan Rojíček
Zdravotní klaun
Dolní oblast Vítkovice
Potřeby pro vína.cz
Pravidelně nám věnují svůj Duo Kachličky
Restaurace La Futura
čas:
Fojtík Mike
Simon Eva
Bilanová Markéta
Firemky.cz
Smrčková Helena
Jaskula Adam
Gacková Petra
Studená Tereza
Fastová Iva
Goryczka Roman
paní Špidlová
Habiballa Lucie
Gospelová škola pod vedením Štěpánová Martina
Habiballa Johanka
lektorky Family Gospelu Sarah Raszka Radim
Havelková Kateřina
Moshage
Raszková Veronika
Honus Rostislav
Holky Štolky
Urbánková Miriam
Indruchová Kamila
Kapela Limetal
Urbánek Michael
Konečná Yveta
Kepaková Iva, Floristika
Tománková Marta
Kubišová Veronika
Krajinová Ivana
Vaňková Ivona
Mech Daniel
Klečková Hana
vinný sklep Klimkovice
Pěch Martin
paní Kolibová
Žáčková Johana
Rozbroj Aleš
Kovalská Bohdana
Žárský Bohuslav
Sikorová Lucie
Kuzníková Hana
Do činnosti Ondrášku se zapojilo také mnoho anonymních dárců, kteří přispěli ať
finančně, materiálně či vlastním časem a energií. Děkujeme.
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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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ROZHOVOR S MAMINKOU
NAŠEHO DĚTSKÉHO PACIENTA
MATĚJE
S čím vám MH Ondrášek pomáhal či
pomáhá?
MH Ondrášek mi pomáhá s péčí o syna
Matěje, jehož stav se pomalu zhoršuje. Vše je
pro mě nové a musím se spoustu věcí učit za
pochodu podle změn jeho zdravotního
stavu. S tímto mi pomáhají sestřičky
z Ondrášku.
Co je jinak od doby, co jste v péči MH
Ondrášek, v péči stacionáře?
Celá rodina je více v klidu, protože máme
možnost bez ostychu se sestřičkami z MH
Ondrášek konzultovat jakékoliv problémy
týkající se Matěje a jeho stavu.
Co vám nejvíce pomohlo/pomáhá?
Je dobré vědět, že se můžu na někoho obrátit
a moci v kteroukoliv dobu s někým probrat
vzniklé problémy. Jsem ráda, že alespoň
sestřičky z MH Ondrášku prohlédnou Matěje,
jelikož Matějův pediatr nemá bezbariérový
přístup, kvůli čemuž se k němu nedostaneme.
Co byste vzkázala Ondrášku?
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce
Husovské, že se rozhodla vzít Matěje pod
křídla MH Ondrášek a všem sestřičkám, že
nám pomáhají s péčí o Matěje. Moc si toho
vážíme.

PODĚKOVÁNÍ
Za celou naši rodinu bych vám všem, celému
týmu, chtěla moc poděkovat. Za péči, milé
a vstřícné jednání. Naše babička dnes ráno
zemřela. Ve spánku, v klidu, doma s rodinou.
Děkuji vám za to, že jste s námi byli
v posledních a těžkých chvílích, děkuji paní
doktorce za její úsměv a její úžasně milou
povahu a za její pomoc.
Sestřičkám bych chtěla poděkovat za to, jak si
s babičkou povídaly a ukazovaly nám „fígle“,
jak ulehčit život babičce i nám.
Děkuji, že vaše organizace funguje.
D. P. – vnučka paní L.
Dobrý den,
v Ondrášku jsou všichni velmi hodní, ochotní
a obětaví pomoci nám nejen v pomoci získání
speciálních pomůcek i jejich zapůjčení, ale
také v laskavé péči o naše dětičky, které se za
sestřičkami těší. Pro mě jako maminku je
důležité, že je o Klárku v dětském hospicovém
stacionáři Ondrášku s láskou postaráno a já
mohu sama nebo s druhou dcerkou
a přítelem vyrazit na výlet, do kina, kde by se
bohužel Klárka hlasitosti bála a měla záchvaty.
Taktéž mohu vyrazit na cvičení nebo za
dobrého počasí na kolo, bazén a samozřejmě
i nakoupit či vyřídit věci na úřadech, jít k lékaři,
kadeřníkovi. Touto cestou jim chci moc
poděkovat za jejich laskavost, ochotu
a nadšení nám pomáhat, nesmírně si toho
vážím (v dnešní uspěchané době).
Děkuji, se srdečným pozdravem R. A.,
maminka Klárky

ilustrační foto
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Eva Kolašínová
Každoročně si klademe otázku, zda se nám podaří najít finanční zdroje na péči, kterou
bezplatně poskytujeme našim pacientům a klientům. Rozpočet Mobilního hospice
Ondrášek je složen z darů od individuálních dárců, firem, z příspěvků nadací a nadačních
fondů. Další významnou část tvoří dotace ze státního rozpočtu, kraje, měst a obcí.
Dobrou zprávou je, že součástí příjmů byly letos finance z pilotního programu VZP, která
si testuje nákladnost zdravotní péče.
Výnosy
( použito v roce 2016 )

Tržby z ekonomické činnosti a ostatní provozní výnosy
7

10 485 073 Kč
754 280 Kč

Dotace

4 129 840 Kč

Přijaté dary - nadace

3 539 548 Kč

Přijaté dary - obce

52 614 Kč

Přijaté dary - firmy

822 483 Kč

Přijaté dary - soukromé osoby

880 863 Kč

Nepeněžní dary

294 017 Kč

Veřejná sbírka

Náklady

11 428 Kč

10 309 762 Kč

Spotřebované nákupy
Kancelářský materiál
Režijní materiál

164 901 Kč

Drobný zdravotnický materiál

247 435 Kč

PHM

199 887 Kč

Drobný hmotný majetek - zdravotnické přístroje

477 806 Kč

Drobný hmotný majetek - ostatní

406 110 Kč

Ostatní materiál
Energie
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64 029 Kč

49 844 Kč
179 485 Kč

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Služby
Opravy a udržování

82 802 Kč

Cestovné

73 757 Kč

Nájemné a služby k nájmu

87 784 Kč

Telekomunikace, pošta

127 738 Kč

Vzdělávání

60 562 Kč

Drobný nehmotný majetek

50 676 Kč

Reklama a propagace

196 882 Kč

Ostatní služby

310 624 Kč

Osobní náklady
Hrubé mzdy

5 159 572 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

1 537 287 Kč

Ostatní osobní náklady

140 052 Kč

Ostatní provozní náklady
Pojištění majetku a odpovědnosti
Ostatní provozní náklady

Odpisy dlouhodobého majetku

Hospodářský výsledek 2016

94 365 Kč
141 126 Kč

457 038 Kč

175 311 Kč
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ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ MHO 2016
%z
celkových
příjmů

Použito v roce
2016

Převedeno do
fondu pro další
období

Druh příjmu

Celkem přijato
v roce 2016

Dotace z územně
-právních celků

4 129 839,60 Kč

24,45 %

4 117 409,20 Kč

12 430,40 Kč

5 969 568,87 Kč

35,34 %

3 539 548,05 Kč

2 430 020,82 Kč

52 614,00 Kč

0,31 %

52 614,00 Kč

0,00 Kč

- Firemní dárci

2 241 828,41 Kč

13,27 %

822 483,40 Kč

1 419 345,01 Kč

- Individuální dárci

2 380 862,53 Kč

14,09 %

880 862,53 Kč

1 500 000,00 Kč

- Veřejná sbírka

1 069 853,65 Kč

6,33 %

11 428,19 Kč

1 058 425,46 Kč

294 017,22 Kč

1,74 %

294 017,22 Kč

0,00 Kč

754 279,96 Kč

4,47 %

754 279,96 Kč

Dary: Z toho
- Nadace
- Obce

- Nepeněžní dary

Celkem tržby
z ekonomické
činnosti a provozní
výnosy: Z toho
- Tržby z prodeje
majetku

90 000,00 Kč

90 000,00 Kč

- Školení a vzdělávání

31 410,00 Kč

31 410,00 Kč

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

66 329,00 Kč

66 329,00 Kč

- Pilotní program VZP

361 158,00 Kč

361 158,00 Kč

- Úroky, kurzové zisky,
plnění pojišťoven

105 382,96 Kč

105 382,96 Kč

- Reklama
a propagace
- Půjčovna
zdravotnických
pomůcek

Celkem příjmy
MHO za rok 2016

16 892 864,24 Kč

100,00 %

10 472 642,55 Kč

6 420 221,69 Kč

Financování MHO 2016
Nepeněžní dary 1,74 % (hodnota)
Veřejná sbírka 6,33 %

Ostatní výnosy 4,47 %
Dotace 24,45 %

Individuální dárci 14,09 %

Firemní dárci 13, 27 %
Dary obcí 0,31 %
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Nadace 35,34 %

NÁKLADY 2016

Sféra

Poměrná část z celkových
přímých nákladů

Náklady na jednotlivé sféry
celkem

Zdravotní

60,17 %

6 203 362,99 Kč

Sociální

16,80 %

1 732 348,35 Kč

Stacionář

18,74 %

1 931 908,87 Kč

Vzdělávání

4,29 %

442 141,79 Kč

Celkem

100 %

10 309 762,00 Kč

Celkové rozdělení nákladů podle druhu
činnosti 2016

10 309 762,00 Kč

Náklady MHO 2016
Vzdělávání 4,29 %
Stacionář 18,74 %
Zdravotní oblast 60,17 %
Sociální oblast 16,80 %

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Výroční zprávu
bezplatně vytiskla
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