Hospic sv. Alžběty o.p.s.
Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639
00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden
u Krajského soudu v Brně v oddíle O pod spisovou značkou 628.
Hospic sv. Alžběty o.p.s. se přetransformoval z občanského sdružení Gabriela o.s.
v souladu se zákonem č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost. K transformaci došlo ke dni 1.9.2013.
Hospic vznikl za účelem poskytování paliativní hospicové péče nemocným
s nevyléčitelným onemocněním v preterminálním a terminálním stádiu nemoci a odborné
podpory jejich blízkým. Za tím účelem poskytuje zdravotní a sociální služby. Svou činností
podporuje rozvoj všech forem hospicové péče a přispívá tak k prosazování práva všech
nemocných na důstojnou péči v závěru života. Hospic sv. Alžběty poskytuje péči klientům bez
rozdílu náboženského vyznání.
Hospic poskytuje několik forem hospicové péče:


Lůžkový hospic – lůžkové zdravotnické zařízení, které disponuje 22 lůžky,
poskytuje komplexní paliativní péči nemocným, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu
v nemocnici. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že
v posledních chvílích nezůstane sám a že bude respektována jeho lidská důstojnost.



Domácí hospic Tabita - nabízí domácí specializovanou paliativní péči v Brně
a jeho blízkém okolí. Jedná se o komplexní specializovanou péči o nemocné
s nevyléčitelným onemocněním v progredující fázi nebo o nemocné v terminální
fázi onemocnění v domácím prostředí.



Terénní odlehčovací služby - jsou v posledních letech hojně vyhledávanou
sociální službou. Odlehčovací služba je poskytována terénní formou a je určena
stejně jako všechny ostatní hospicové služby lidem, kteří trpí nevyléčitelným
onemocněním v pokročilé fázi.



Hospicová poradna – je sociální službou a nabízí rodinám, pečujícím o vážně
nemocného, poradenství v oblasti sociálně-právní a sociálních služeb, orientaci
ve zdravotnickém systému či informace o zapůjčení pomůcek.

Hospic má uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění s těmito pojišťovnami: Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Revírní
bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou pojišťovnou, Zdravotní
pojišťovnou ministerstva vnitra, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR, Oborovou zdravotní
pojišťovnou.

VZ-2013/1

V roce 2013 byly vypsány občanským sdružením Gabriela o.s. dvě veřejné sbírky:
1. veřejná sbírka na shromáždění veřejných prostředků na vybudování kaple, místnosti
sloužící ke ztišení, meditaci a modlitbě pro hospitalizované pacienty a jejich blízké
v prostoru Hospice sv. Alžběty. Datum zahájení sbírky bylo 2.7.2013, datum ukončení
sbírky je 1.7.2015. K 31.12.2013 se nashromáždilo na zvláštním bankovním účtu této
veřejné sbírky 264.958,-Kč.
2. veřejná sbírka na shromáždění finančních prostředků na nákup zdravotních potřeb a
léků pro klienty Hospice sv. Alžběty a obnova technického zázemí a vybavení Hospice
sv. Alžběty Kamenná 36, Brno. Datum zahájení sbírky bylo 1.12.2002. Sbírka je
konána na dobu neurčitou. Tato sbírka je prováděna formou dárcovských textových
zpráv – DMS. K 31.12.2013 se shromáždilo na zvláštním účtu této veřejné sbírky
10.470,- Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na nákup zdravotnického materiálu pro
oddělení lůžkového hospice.

VZ-2013/2

VZ-2013/3

VZ-2013/4
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VZ-2013/7
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VZ-2013/10

VZ-2013/11

Hospicová péče je financována z více zdrojů; největší část příjmů pochází z veřejného
zdravotního pojištění, dále se na financování podílejí svými dotacemi Jihomoravský kraj,
Město Brno a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Klienti hospice přispívají na úhradu
sociálních nákladů hospicové péče a hospic je příjemcem příspěvku na péči v souladu se
zákonem o sociálních službách. Činnost hospice podpořila v roce 2013 řada soukromých
dárců i právnických osob.
Zisk z roku 2013 ve výši 875 119 Kč bude použit v roce 2014 na hlavní činnost Hospice
sv. Alžběty o.p.s., zejména na zkvalitnění a rozšíření hospicové péče. Rádi bychom se zaměřili
zejména na intenzivnější vzdělávání vlastního ošetřujícího personálu, protože rychle se
vyvíjející mladý obor paliativní medicíny s sebou nese potřebu sledování velkého počtu změn
jak ve společenských vztazích, tak v právních normách. Další cílem je budování kaple
v prostorách lůžkového hospice, která bude sloužit jak nemocným, tak jejich příbuzným i
našim zaměstnancům. V souvislosti s nadcházejícím 10. Výročím založení Hospice bychom
chtěli uspořádat v roce 2014 blok menších i větších společenských a osvětových akcí pro
širokou veřejnost. Jako ocenění práce našich zaměstnanců chystáme zaměstnanecká setkání
kulturního či sportovního charakteru.
Upřímně děkujeme všem dárcům za podporu, díky níž jsme mohli poskytovat
hospicovou péči ve stejné kvalitě jako v předchozích letech.

Struktura výnosů
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Přijaté dotace
Příspěvek na péči
Příjmy od pacientů
Snížení vlastního jmění a odpisy
Dary
Ostatní příjmy
Celkem

%
40,78%
13,40%
13,15%
8,93%
6,98%
12,54%
4,21%
100,00%

VZ-2013/12

Kč
10 076 895,00
3 311 000,00
3 249 805,00
2 207 245,00
1 725 928,00
3 098 905,00
1 040 807,00
24 710 585,00

Největší část nákladů tvoří osobní náklady, občanské sdružení a od 1.9.2013 obecně
prospěšná společnost v roce 2013 zaměstnávaly 43,75 osob (průměrný přepočtený stav) v
tomto složení:

Kategorie zaměstnanců

Pracovní úvazek

Lékaři

1,5

Psycholog

0,5

Sociální pracovnice

3,2

Všeobecné sestry

16,8

Ošetřovatelé, sanitáři, pečovatelé
THP (ekonom, asistent, bazar)
Uklízečky, údržbář
Celkem

16,35
3
2,4
43,75

Další osoby spolupracovaly na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
(zejména lékaři sloužící pohotovosti, všeobecné sestry, ošetřovatelé zastupující v době
dovolených apod.). V roce 2013 ukončilo pracovní poměr 6 osob, do hlavního pracovního
poměru nastoupilo 10 osob.
Kromě osobních nákladů je větší nákladovou položkou spotřeba materiálu (např. léky,
speciální zdravotnický materiál, strava pacientů a zaměstnanců, drobný hmotný majetek,
kancelářské potřeby, čisticí prostředky, PHM). Služby v sobě zahrnují náklady na činnosti
zajišťované dodavatelsky – např. praní a žehlení prádla, likvidace odpadu, zpracování
účetnictví, telefony, poštovné, nájemné.

VZ-2013/13

Struktura nákladů
Osobní náklady vč. pojištění
Spotřeba materiálu
Odpisy
Služby
Náklady na energie
Opravy a udržování
Ostatní náklady
Celkem

%
68%
10%
8%
8%
3%
1%
2%
100%

Kč
16 254 143,00
2 402 343,00
2 004 782,00
1 856 055,00
660 872,00
294 135,00
363 137,00
23 835 467,00

Stav majetku, pohledávek a
závazků
Dlouhodobý majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Jiná aktiva (náklady příštích období
příjmy příštích období)
Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření minulých let
Dodavatelé + zaměstnanci
Ostatní závazky
Jiná pasiva (výdaje příštích období
výnosy příštích období

30 101 228,00
-10 577 503,00
9 436 590,00
414 818,00
1 995 412,00
20 052 567,00
875 118,00
7 998 681,00
1 056 479,00
642 054,00
745 646,00

VZ-2013/14

Činnost hospice sv. Alžběty se dělí na činnost hlavní a činnost hospodářskou. Hlavní činnost
hospice je obecně prospěšná činnost. Celkové náklady na hlavní činnost jsou 23 577 032, 00 Kč.
Celkové výnosy na hlavní činnost jsou 24 256 546,00 Kč –
Hospodářskou činnost hospice tvoří poskytování nepravidelného jednorázového ubytování
příbuzných pacientů. Výnos z této hospodářské činnosti za rok 2013 činí 14.040,00 Kč. Náklady na
hospodářskou činnost nebyly v účetnictví vyčísleny zvlášť. Byly zahrnuty do režijních nákladů.
Provozování dobročinného bazaru má celkové náklady na svoji činnost 258 435,00 Kč. Celkové
výnosy z bazaru jsou 454 039,00 Kč. Provoz dobročinného bazaru byl zahájen 21.3.2011. Bazar se
nachází v pronajatých prostorách na ul. Cihlářská 1 a získává finanční prostředky prodejem
darovaných věcí.

Hlavní činnost
z toho dobročinný bazar
Hospodářská činnost
Celkem

Náklady
23 835 467,00
258 435,00
0,00
23 835 467,00

Výnosy
24 696 545,00
454 039,00
14 040,00
24 710 585,00

Rozdíl
861 078,00
195 604,00
14 040,00
875 118,00

Celková výše nákladů na odměnu statutárního zástupce – ředitelů za rok 2013 činila 171 319,00
Kč z toho za období:


1.9.2013 - 30.11.2013 činila 104 723,00 Kč (1.statutární zástupce)



za měsíc prosinec pak 53 661,00 Kč (2. statutární zástupce)

Členové dozorčí a správní rady vykonávají činnost bez nároku na odměnu.
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