výroční zpráva 

Konvent sester alžbětinek

Ošetřování nemocných a potřebných patří k poslání a úkolům specifickým pro institut sester
alžbětinek. Hlavní činností našeho konventu je služba nemocným, kterou vykonáváme v
našem domě. Sestry do tohoto domu přišly v roce 1749. Roku 1751 byla zakoupena louka a
chmelnice u řeky Svratky a položen základní kámen ke stavbě kláštera, kaple a nemocnice.
Sestry pracovaly v klášterní nemocnici a vedly provoz lékárny. V r. 1805 byl klášter poprvé
nucen přijmout na nemocniční lůžka i muže. Byli to ranění vojáci z bitvy u Slavkova.
V r. 1919 špitál alžbětinek dostal statut nemocnice a zařadil se mezi ostatní brněnská zdravotnická zařízení. Prostor nemocnice nedostačoval, začalo se uvažovat o dalších přístavbách.
Než však mohlo k realizaci dojít, vypukla druhá světová válka. V r. 1950 byl inventář a vybavení nemocnice i kláštera zestátněno. Provoz s menšími úpravami fungoval ve správě MÚNZ
(městského ústavu národního zdraví) jako LDN a pak jako domov důchodců pod městskou
správou ústavu sociální péče až do počátku 90. let.
Na svátek sv. Alžběty 17. listopadu 1998 byl zde oﬁciálně otevřen hospic sv. Alžběty spadající
pod zprávu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Provoz hospice však trval jen 3 roky. V
září 2001 byl hospic svým zřizovatelem zrušen.
V říjnu 2002 vzniklo z iniciativy bývalých zaměstnanců hospice a jejich přátel občanské
sdružení Gabriela s cílem obnovit hospicovou péči v městě Brně v prostorách našeho konventu. Provoz Hospice sv. Alžběty, zřizovaný a pro-vozovaný občanským sdružením Gabriela,
byl zahájen 1. dubna 2004.
Sestry alžbětinky

Obecně prospěšná
společnost
Hospic sv. Alžběty o.p.s vznikl za účelem poskytování paliativní hospicové péče nemocným
s nevyléčitelným onemocněním v preterminál-ním a terminálním stádiu nemoci a odborné
podpory jejich blízkým. 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.
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Vedení hospice
Ředitelka Mgr. Jana Balabánová (do 31.12.2016)
Vedoucí lékařka lůžkového hospice MUDr. Viola Svobodová
Vrchní sestra lůžkového hospice Mgr. Květoslava Zapletalová
Vedoucí lékařka domácího hospice MUDr. Regina Slámová
Vrchní sestra domácího hospice Mgr. Marianna Brabencová
Vedoucí terénní odlehčovací služby a půjčovny pomůcek Michaela Paskova, DiS.

Registrace, akreditace,
členství, spolupráce
Hospic sv. Alžběty o.p.s je zapsaný pod spisovou značkou odd. O, vl. 628 v rejstříku obecně
prospěšných společností, který je veden u Krajského soudu v Brně.
Jako zařízení poskytující sociální sužby je hospic registrován od 1. 1. 2007. Jedná se o terénní
odlehčovací služby s identifikačním číslem 9679100 a odborné sociální poradenství pod
číslem 4672911. Od 13. 12. 2012, pod číslem JMK136240/2012/č. ev. 484/2012 byla
registrace rozšířena i v oblasti zdravotnických služeb.
Zdravotnické služby zastřešují smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Lůžkový hospic:
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, 205 Česká průmyslová pojišťovna, 211 Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní
pojišťovna, 213 Revírní bratrská pojišťovna. Domácí hospic: 111, 201, 205, 207 a jen ošetřovatelskou péči zdravotních sester pojišťovna 211. Ambulance paliativní medicíny a léčby
bolesti: 111, 201, 205 a 207.
Hospic sv. Alžběty je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP)
a Fóra mobilních hospiců.
Jsme držitelem akreditace pro specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v interních
oborech.
Uzavřeli jsme spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v oblastech poskytování
zdravotních služeb a vzdělávání zaměstnanců.

Vize
Nabízet komplex vzájemně propojených sociálních a zdravotních služeb.
Posílit tým mobilní specializované paliativní péče.
Zvýšit podporu pečujících osob v domácím prostředí.
Rozšířit služby hospice o pobytovou odlehčovací službu.

Hospic je místem,
kde se dá žít
i s nevyléčitelnou
nemocí
Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné
fázi onemocnění. Slibuje člověku, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních
chvílích nezůstane sám a že bude respektována jeho lidská důstojnost.
Péče v hospici vychází důsledně z přání a po-třeb našich pacientů. Respektujeme jejich
lidská práva, svobodu i hodnoty. Naše služby jsou určeny vždy celé rodině, které se můžeme
věnovat i po úmrtí nemocného.
Služby poskytuje tým složený z lékařů, sester, ošetřovatelů, pečovatelů, sociálních pracovníků, terapeutů a duchovních.
Kvalita života je hlavní cíl, ke kterému směřuje veškerá činnost hospice. Nenutíme pacienty
bojovat o každý další den, ale poskytujeme jim takové podmínky, aby mohli každý den prožít
co nejlépe. Přáním každého člověka je odejít ze světa v klidu a bez bolestí – my děláme
všechno proto, aby toto přání bylo naplněno.
Úzce spolupracujeme s dalšími poskytovateli sociální a zdravotní péče.
Jsme vašimi průvodci v těžkém období, které ale může přinést spoustu krásných chvil.

Lůžkový hospic

Lůžková část je provozována v prostorách Konventu sester alžbětinek na dvou odděleních s
celkovou kapacitou 22 lůžek.
Kromě tří dvoulůžkových pokojů jsou všechny ostatní jednolůžkové, protože jednoznačně
preferujeme soukromí nemocného a jeho nejbližších v nelehkém životním období.
Převážná část našich pacientů trpí onkologickým onemocnění, ale poskytujeme i péči
pacientům v terminální fázi neonkologického onemocnění.
Hospic nabízí individuální přístup, nastavení programu dne podle přání pacienta (určuje si
například čas spánku, jídla, hygieny), neomezené návštěvy rodiny a přátel, využití společenské místnost a zahrady. Každý týden umožňujeme účast na odpolední „kavárně“ nebo na mši
svaté.
V samém závěru života poskytujeme svou obyčejnou lidskou blízkost, umožňujeme příbuzným trávit podle jejich možností s nemocným co nejvíc času, poskytujeme jim konkrétní
rady, čím mohou nemocnému prospět (psychická podpora, povzbuzení, někdy jen pouhá
přítomnost u lůžka).
Hospic nabízí alternativu. Řada nemocných nám opakovaně sděluje: „Kdybychom věděli,
co nás v hospici čeká, přišli bychom dřív.“ Zjistili totiž, že v hospici se hlavně žije, i když
v určitou nevyh-nutelnou chvíli se i umírá.
Ani lékař někdy nemůže oddálit nezvratné zhoršování nemoci, ale může nabídnout léčbu
a péči bez nutnosti setrvávat v iluzích. Život v iluzi se zdá být snazší, ale je krátkodechý.
A smrt, stejně jako narození, k životu patří.
Nemocní navíc z hospice můžou i odejít domů, cítí-li se lépe, a zase se vrátit, když se jim
přitíží.

Celkový počet pacientů lůžkového hospice
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Využití lůžek

Počet přijatých pacientů do lůžkového hospice je o něco nižší než v předchozím roce, nicméně celkové využití lůžek zůstalo na stejné úrovni.
Zvýšila se průměrná délka hospitalizace, což je žádoucí vývoj.
Ze statistiky také vyplývá, že se mírně zlepšil ukazatel včasného odesílání pacientů do lůžkového hospice. Pouze 44 % pacientů zemřelo během 14 dní od přijetí, nicméně do týdne je to
stále vysoké číslo 30 %.
Pro zkvalitnění péče o naše pacienty jsme v roce 2016 získali z darů od našich sponzorů
2 nová plně polohovací lůžka a 3 aktivní antidekubitní matrace.
V příštím roce bychom chtěli pokračovat ve vý-měně lůžek a zakoupení polohovacího křesla,
abychom za příznivého počasí umožnili pacientům co nejvíce využívat krásy naší zahrady,
zejména pobyt u jezírka, které bylo loni za přispění mnoha dobrovolníků vybudováno.

Domácí hospic

Většina z nás by ráda konec života strávila doma, mezi věcmi, které nás životem provázely,
a hlavně s lidmi, kteří nám rozumějí.
Domácí hospic Tabita již devět let poskytuje specializovanou paliativní péči na území Brna
a v okolí 30 km od sídla.
Mobilní specializovaná paliativní péče je komplexní péče, která nabízí pomoc a podporu
pacientům s nevyléčitelným onemocněním a jejich blízkým, tak aby mohli žít s vážnou
nemocí až do konce života ve svém domácím prostředí.
Nemocní jsou do péče přijímáni na doporučení jejich ošetřujícího lékaře. Péče domácího
hospice se liší od domácí péče (agentury domácí péče) tím, že poskytuje nemocnému a jeho
rodině komplexní služby. Proto domácí hospic nabízí péči nejen zdravotních sester, ale
i odborného lékaře, sociálního pracovníka, psychoterapeuta.
Domácí hospic je svým pacientům a jejich blízkým k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Péče domácího hospice vychází z toho, že člověk, který trpí nevyléčitelnou nemocí, může
potřebovat nejen lékařskou a ošetřovatelskou péči (úpravu léčby, přiměřenou léčbu potíží,
které přináší nemoc, ošetřování různých drénů, ran, podání injekcí či infuzní léčby).
Potřebuje možnost sdílet své obavy, poradit se, jak žít navzdory nemoci, jaké jsou ﬁnanční
možnosti podpory, jak mluvit s blízkými o tom, že nemoc se horší, jak se připravit na to, co
může přijít.
K službám, které mohou doma v péči pomoci, patří i pečovatelé terénní odlehčovací služby
a půjčovna pomůcek při hospici.
Díky mimořádné dotaci Jihomoravského kraje a štědrosti několika dárců se podařilo na
podzim rozšířit vozový park týmu domácího hospice o dva automobily značky Škoda
City Go. To nám umožňuje daleko ﬂexibilněji koordinovat návštěvní službu u našich pacientů.
Z několika dalších darů a dotací jsme mohli doplnit a rozšířit pomůcky, které usnadní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí (WC křesla, hrazdy, koncentrátory kyslíku, polohovací
pomůcky).
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Počet pacientů domácího hospice

90 % pacientů zvládne s naší pomocí zemřít doma v péči svých blízkých. Průměrná doba
péče je 30 dní. Celkový počet návštěv sester u pacientů v roce 2016 byl 2252 (průměrná
doba jedná návštěvy 70 minut). Počet návštěv lékaře 366 (průměrná doba jedné návštěvy
180 minut).
V roce 2016 paliativní péči zajišťoval tým lékařky s pěti zdravotními sestrami v terénu.
O sociální pracovnici jsme se dělili s terénními odlehčovacími službami.
V roce 2016 vzrostl zájem o péči domácího hospice, ne všechny žádosti jsme mohli v ideálním čase uspokojit. Proto se snažíme navýšit počet zaměstnanců, hlavně zdravotních sester.
Mobilní specializovaná paliativní péče byla v České republice dosud hrazena pouze z dotací,
grantů nebo z darů malých i velkých sponzorů. Od roku 2015 probíhá pilotní projekt
Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), v němž se hodnotí náklady na domácí neboli mobilní
hospicovou péči a její přínos pro pacienta i pro společnost. Na základě výsledků bude tato
péče případně zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění.
Domácí hospic Tabita je jedním z domácích hospiců zařazených do projektu.
Pacientovi zařazenému do pilotního programu VZP je poskytována veškerá péče výhradně
Domácím hospicem Tabita, bez jakýchkoli poplatků — včetně všech léků, zdravotnického
materiálu a pomůcek.
Indikační kritéria VZP umožnovala zařadit do této formy péče pouze nemocné v úplném
závěru života. Přesto jde o službu, jež nabízí kvalitní nepřetržitou péči v domácím prostředí, a
to i ve fázi nemoci, kterou dříve nemocní trávili téměř výhradně v nemocnicích. Vzhledem k
vysoké úrovni zdravotní péče občas mluvíme o domácí hospitalizaci.
V rámci tohoto programu jsme za rok 2016 měli 45 pacientů, z nichž 44 zemřelo doma (1 je
stále v péči).

≈

Ambulance paliativní
medicíny a léčby
bolesti

V plánu máme rozvoj ambulantního provozu s komplexní péčí pro nemocné.
I s vážnou nevyléčitelnou nemocí člověk žije různě dlouho a potřebuje ulevit od potíží, které
ho vyčerpávají. Doma se dá zvládnout více, než často myslíme. Proto je ambulantní péče
dostačující. Díky komplexnosti péče pak pacient nemusí navštěvovat řadu lékařů a plán péče
mu umožní připravit se na to, co přijde.
Lékař ambulance se svým týmem poskytuje odborné informace o paliativní léčbě, možnostech péče, rozhovor o těžkostech života s nemocí. Výsledkem ambulantní návštěvy je
stanovení konkrétního plánu léčby a péče.
Věnujeme se léčbě bolesti a ostatních potíží (zažívací potíže, nechutenství, dušnost, úzkost,
smutek). V ambulanci provádíme drobné výkony, punkce, převazy ran. Je velmi užitečné,
když nemocného doprovodí do ambulance jeho blízcí. Mohou získat praktické rady týkající se
péče, jak mluvit o nemoci se svými blízkými a jak lépe zvládat úzkost a psychické trápení
v těžké životní situaci.
Součástí ambulantní návštěvy může být i konzultace se sociálním pracovníkem ohledně
sociálních potřeb a pomoci.

Terénní odlehčovací
služba

Posláním terénní odlehčovací služby je pomáhat lidem se sníženou soběstačností z důvodu
nevyléčitelného pokročilého onemocnění. Péče je zajišťována přímo v domácnostech
klientů.
Péče je poskytována tak, abychom odlehčili rodině, která jinak celodenně o nemocného
pečuje. Délka péče se odvíjí podle zdravotního stavu uživatele a jeho potřeb. Daří se nám
doprovázet uživatele i po dobu delší než 3 měsíce. Díky tomu jsme poskytli celodenně
pečujícím osobám dobu potřebnou na nezbytný odpočinek a pomoc s pečovatelskými
úkony.
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V roce 2016 bylo celkem 74 uživatelů terénní odlehčovací služby (55 % ženy, 45 % muži),
z toho 19 uživatelů zároveň využívalo zdravotní péči Domácího hospice Tabita.
Kvůli naplněné kapacitě služby bylo odmítnuto 25 žádostí. Některé žádosti nebyly schváleny, jelikož nezapadaly do cílové skupiny osob, kterým je služba poskytována.
Terénní odlehčovací službu v roce 2016 poskytovalo 6 pečovatelů a pečovatelek v pracovním poměru na částečný úvazek (4,8 úvazku) a několik pečovatelek spolupracujících na
základě dohod o provedení práce. Koordinaci poskytování služby zajišťovala sociální pracovnice na 0,8 úvazku.
V roce 2017 bude Terénní odlehčovací služba rozšířena o 0,45 úvazku. Cílovým stavem tedy
je 5,25 úvazků, poskytovaných 7 pečovateli. Tím bude zvýšena okamžitá kapacita služby na
7 klientů, denní na 21 klientů a roční na 90 klientů.

Půjčovna pomůcek
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V rámci podpory péče v domácím prostředí příbuznými je možné získat v půjčovní době
základní informace ze sociální a zdravotní oblasti (např. kde je možné půjčovanou pomůcku
nechat předepsat a zakoupit) a přímo si zapůjčit vše potřebné k péči o nemocného.
Půjčovnu pomůcek zajišťuje pracovník v sociálních službách.
Celkem bylo za rok 2016 uzavřeno 301 smluv a zapůjčeno 572 pomůcek.
Největší zájem byl o chodítka. Zvýšil se zájem o polohovací lůžka a koncentrátor kyslíku.
Zájem o toaletní křesla a další pomůcky naopak klesl. Důvodem je snadnější získání těchto
pomůcek na předpis od obvodního nebo odborného lékaře. Invalidní vozíky se půjčují ve
vyšší míře v letních měsících nebo přes víkendy.

Hospicová poradna
Odborné sociální
poradenství

Hospicová poradna poskytuje pomoc především příbuzným umírajících, kteří pečují o své
blízké v domácím prostředí, nebo osobám doprovázejícím své blízké na lůžkovém oddělení
či v dalších zdravotnických zařízeních.
V hospici poskytují odborné sociální poradenství 3 sociální pracovnice celkem na 2,0 úvazku. Poradenství probíhá především v prostorách hospice, formou osobního setkání nebo
prostřednictvím telefonické či e-mailové konzultace, ale také přímo v domácnostech uživatelů.
V roce 2016 jsme poradili celkem 1584 lidem. Často byl náš kontakt s nimi opakovaný.
Poskytli jsme celkem 3385 intervencí a z toho 245 intervencí doma.

Dobrovolníci

Práce dobrovolníků je nezbytnou a neopominutelnou součástí úspěšného fungování
Hospice sv. Alžběty. Činnost našich dobrovolníků je různorodá, od přímé interakce s klienty
ve smyslu individuálních setkávání na pokoji, procházek na zahradě či četby oblíbených knih
až po výpomoc se zajišťováním provozu hospice a přilehlé zahrady.
V roce 2016 pravidelně spolupracovalo s hospi-cem 56 dobrovolníků, kteří celkově odpracovali 1965,5 hodin.
V rámci programu ﬁremního dobrovolnictví jsme využili pomoci dobrovolníků ze společností
Moneta, Česká spořitelna, ČSOB a AXA, kteří vypomáhali celkově 690 hodin.

Osvětové a beneﬁční akce
Činnost hospice přibližujeme našim spolupracovníkům, dárcům, podporovatelům i veřejnosti rovněž
na akcích, které pořádáme sami nebo ve spolupráci s našimi partnery.
Koncert v Domě umění Pianistka Kristýna Znamenáčková a pěvkyně Jana Tajovská Krajčovičová na
benefičním koncertě 8. 2. 2016 v brněnském Domě umění představily díla Vítězslavy Kaprálové
a Bohuslava Martinů. Výtěžek byl věnován na provoz Domácího hospice Tabita.
Velkopáteční oratorium v konventu Milosrdných bratří 28. 2. 2016 se v konventu Milosrdných
bratří konal koncert ve prospěch Hospice sv. Alžběty; vystoupili sólisté za doprovodu smíšeného
sboru Rastislav a komorního orchestru Czech Virtuosi.
Den otevřených dveří Pravidelná akce, kdy seznamujeme veřejnost s chodem organizace a našimi
službami, se konala v dubnu 2016. Hospicem návštěvníky provázeli pečovatelé a zdravotní sestry.
Zahradní slavnost s žehnáním jezírka 20. 9. 2016 se poprvé konala slavnost, při níž jsme návštěvníkům s hrdostí ukázali hospicovou zahradu, o niž řadu let pečují dobrovolníci, a to jak jednotlivci, tak
firmy. Na slavnosti jsme všem poděkovali za jejich fyzickou a finanční pomoc.
Hudební nešpory 4. října 2016 se uskutečnily tradiční hudební nešpory v Červeném kostele na
podporu našeho hospice. Návštěvníci měli příležitost si poslechnout krásnou duchovní hudbu a také
přispět na provoz organizace.
Koncert a představení knihy o životě Boba Friedla Benefiční varhanní koncert Pavla Černého
s před-stavením knihy o životě Boba Friedla autorem Jiřím Vondrákem se konal 18. 10. 2016 v Kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Divadelní představení Mrazík Pro potěšení našich pacientů a zaměstnanců přišli do hospice zahrát
vysokoškoláci z divadelního spolku Buřtguláš.
Kus života V listopadu naše výstava v Galerijní tramvaji DPMB ukazovala Brňanům, že i konec života je
pořád život a máme právo prožít ho co nejlépe..
Bazárek pro hospic V sále Moravské galerie se 5. 11. 2016 uskutečnil Bazárek pro hospic. S organizací
nám pomáhali dobrovolníci z personální agentury Advantage Consulting s.r.o.
Koncert pro hospic na JAMU V koncertním sále Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických
umění se 19. 11. 2016 konal koncert pro hospic. Vystoupilo Graffovo kvarteto a klavírista Marcel
Štefko.
Vánoční trhy na Malinovského náměstí a v obchodním domě Tesco Během listopadu a prosince naši
zaměstnanci, dobrovolníci a pacienti vyráběli výrobky, které jsme v rámci vánočních trhů prodávali
v obchodním domě Tesco na Dornych a nově také na Malinovského náměstí. Kromě koupě samotných
výrobků si zájemci mohli odnést i naše informační materiály.
Velká nádhera Na vánočních trzích na náměstí Svobody se v prosinci na stánku Turbomoštu prodával
drink Velká nádhera, vytvořený speciálně pro Domácí hospic Tabita.

Veřejná sbírka

Veřejná sbírka na shromáždění ﬁnančních prostředků na nákup zdravotních potřeb a léků a
na obnovu technického zázemí a vybavení hospice byla zahájena 1. 12. 2012 a je konána na
dobu neurčitou. Tato sbírka je prováděna formou dárcovských textových zpráv – DMS.
Za celou dobu probíhající veřejné sbírky se nashromáždilo na zvláštním bankovním účtu této
veřejné sbírky 38 928 Kč. Za rok 2016 to byla částka 9775 Kč a tyto prostředky byly vynaloženy na nákup zdravotnického materiálu pro oddělení lůžkového hospice.

Hospodaření a ekonomické
ukazatele

Činnost hospice
Činnost hospice se dělí na hlavní a hospodářskou činnost. Hlavní činnost je obecně
prospěšná společnost. Hospodářskou pak tvoří poskytování nepravidelného
jednorázového ubytování a stravování příbuzných pacientů.
Náklady

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

-28 087 063 Kč

Výnosy

28 118 297 Kč

-23 940 Kč 34 560 Kč

-28 111 003 Kč

28 152 857 Kč

Rozdíl

31 234 Kč

10 620 Kč

41 854 Kč

Stav majetku, pohledávek
a závazků
Dlouhodobý majetek

31 870 801 Kč

z toho pořízeno v roce 2016: 2 automobily pro domácí hospic

300 000 Kč

projektová dokumentace akce Rekonstrukce severního křídla lůžkového hospice

816 750 Kč

Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý ﬁnanční majetek
Krátkodobé pohledávky
Jiná aktiva
Vlastní zdroje
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření minulých let
Dodavatelé, zaměstnanci

-15 589 867 Kč
13 286 135 Kč
298 340 Kč
2 551 861 Kč
15 265 058 Kč
41 854 Kč
11 289 153 Kč
2 271 568 Kč

Ostatní závazky

241 918 Kč

Jiná pasiva (výdaje příštích období, výnosy příštích období)

622 293 Kč

Struktura výnosů
20,3%

11,8%

43,7%
10,8%
12 306 472 Kč
5,9%
0,3% 7,2%
5 716 258 Kč
3 318 171 Kč

3 026 944 Kč
1 658 772 Kč

2 028 943 Kč
97 298 Kč

Příjmy od
zdravotních
pojišťoven

Přijaté dotace

Příspěvek na
péči

Příjmy od
pacientů

Snížení
vlastního jmění

Dary

Ostatní příjmy

Hospicová péče je ﬁnancována z více zdrojů; největší část příjmů pochází z veřejného
zdravotního pojištění. Dále se na ﬁnancování podílejí svými dotacemi Jihomoravský kraj,
statutární město Brno, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví České
republiky.
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 2016 řada soukromých dárců i právnických osob.
Vykázaný kladný výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 41 854 Kč je určen na úhradu
nákladů spojených s opravami oddělení A.

Struktura nákladů
10,4%
3,8%

10,3%

71,4%
20 064 490 Kč

2,2%
0,7%
1,3%

2 919 214 Kč

2 904 699 Kč
1 063 178 Kč

Osobní náklady
včetně
pojištění

Spotřeba
materiálu

Odpisy

Služby

620 010 Kč

187 107 Kč

352 306 Kč

Náklady na
energie

Opravy a
udržování

Ostatní náklady

Největší část nákladů tvoří osobní náklady. Obecně prospěšná společnost v roce 2016
zaměstnávala 48,45 osob (Lékaři 2,8; Všeobecné sestry 16,25; Fyzioterapeut 0,5; Psycholog
0,5; Sociální pracovnice 2,8; Ošetřovatelé, pečovatelé, sanitáři 17,7; THP (ředitel, asistent,
recepční, fundraiser, koordinátor) 5,5; Uklízečky, údržbář 2,4).
Další osoby spolupracovaly na základě dohod o provedení práce (57) a dohod o pracovní
činnosti (7). Jednalo se zejména o lékaře, všeobecné sestry, ošetřovatele zastupující v době
dovolených apod.
Celková výše nákladů na statutárního zástupce v roce 2016 činila 733 200 Kč. Členové
správní a dozorčí rady vykonávají svou funkci bez nároku na odměnu.
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.

Výrok auditora

Poděkování

Děkujeme všem našim zaměstnancům za jejich obětavou práci, péči o nemocné a za ochotu,
vstřícnost a iniciativu při už tak velmi náročném pracovním nasazení.
Děkujeme také všem dobrovolníkům a ﬁrmám, kteří svou dobrovolnickou činností nezištně
věnovali svůj čas nemocným.
Dále děkujeme sestrám alžbětinkám za jejich ochotu, vstřícnost, motivaci a hlavně za možnost pronájmu prostor objektu konventu, kde nám již třináctým rokem umožňují realizovat
hospicovou a paliativní péči.
Kolektiv Hospice sv. Alžběty, o. p. s. děkuje především poskytovatelům dotací, smluvním
partnerům a dár-cům, kteří v roce 2016 ﬁnančně i věcně podpořili naši organizaci. Bez jejich
pomoci by jistě organizace nemohla bezproblémově poskytovat své služby a pomáhat
potřebným.
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