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Pracovníci k 31. 12. 2014
Pracovní smlouva
0,5 administrativní pracovnice, 1,0 zdravotní sestra
(2 zdravotní sestry), 1,0 sociální pracovnice
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Dohody o provedení práce
1x zdravotní sestra, 1x IT technik, 1x manažerka o.p.s.,
1x psycholožka, 1x fundraiser

p

s
o
H

co
i
p

vá

r
ý
V

n
č
o

z
í
e
č
é

ilustrace: Mgr. Helena Gráfová
graﬁka: srneczekdesign

Výroční zpráva 2014

www.kleofas.cz

.
sv

e
Kl

o

š
á
f

e

e
ř
T

a
v

ň
o
b

.
o
,

s.
.
p

Neztrácejte naději,
hledejte radost…

Dobrovolníci
3 lékaři, správní a dozorčí rada o.p.s., fyzioterapeut, účetní,
supervizor, pořadatelé kulturně – beneﬁčních akcí
Abecední seznam pracovníků a dobrovolníků
David Brychta, Mgr. Petra Brychtová, Mgr. Lucie Černická,
MUDr. Eva Drnková, MUDr. Martin Hrbek, Ing. Ivan Chlapec,
Mgr. Renata Jáchimová, Václava Kosová, Eva Kutišová, Květuše
Lišková, PhDr. Tereza Maříková, Petra Opršalová, Lenka Oušková,
Jaroslava Pecušíková, DiS., Vlasta Petrová, P. Ing. Tomáš Rádl, SDB,
Bc. Marie Szekerešová, Bc. Michaela Šafářová, Zuzana Školková
Kopecká, Helena Tenglová, MUDr. Libor Válek, MUDr. Eva Zýková

Kontakty s klienty 2014 (Sociální služby)

Kontakty s klienty 2014 (Zdravotnická péče)

Druh kontaktu s klientem
• osobní v poradně do 25 min (37x), nad 25 min (11x)
• osobní v rodině do 25 min (0x), nad 25 min (19x)
• telefonický do 25 min (77x), nad 25 min (15x)
• e-mailový (13x)
• s pozůstalými (13x)
• půjčovna kompenzačních pomůcek (40x)
• terénní odlehčovací služby (97 dní/212, 75 hod.)

Druh kontaktu s klientem
• první návštěva v poradně do 25 min (0x), nad 25 min (5x)
• první návštěva v rodině do 25 min (0x), nad 25 min (2x)
• telefonická konzultace do 25 min (87x), nad 25 min (0x)
• domácí hospicová péče: pracovní den (počet dní) 98,
(počet hodin) 199,13
• pracovní volno nebo klid, noc (počet dní) 36,
(počet hodin) 71,17
• pohotovost (počet výjezdů) 15

Bydliště klientů
ORP Třeboň – Třeboň, Chlum u Třeboně, Stráž n. N., Suchdol n. L., Cep,
Klikov, Nová Ves n. L., Č. Velenice, Hrachoviště, Příbraz; ORP Trhové
Sviny – Borovany, Trhové Sviny; ostatní – Veselí n. L., Bzí, Ševětín,
ostatní ORP J. Hradec, Č. Budějovice, Adamov, Praha, Tábor

Hospodaření roku 2014
náklady: spotřebované náklady celkem 385 017 + ostatní služby celkem
150 698 + daně a poplatky 3 375 + mzdové náklady celkem 410 018 +
ﬁnanční náklady 42 407 = celkem 991 515 Kč

Bydliště klientů
Chlum u Tř., Veselí n.L., Bzí, Cep, Nová Ves n.L.,
Č. Budějovice (celkem 8 rodin)

výnosy: tržby za vlastní výkony a zboží celkem 130 984 + přijaté
příspěvky celkem 462 310 + provozní dotace celkem 40 000 + dary
celkem 464 273 = celkem 1 097 567 Kč

"Chtěla bych vyjádřit velký dík Hospicu sv. Kleofáše za pomoc naší rodině v posledních čtyřech dnech života s tatínkem. Pracuji sama v terénní sociální službě, takže jsem si mohla
v pozici klienta i v takovémto okamžiku prožít na vlastní kůži důležitost způsobu, jakým je služba poskytována. S tatínkem jsme trávili ty dny v domku bratrovy rodiny. Včetně jeho
rodiny a naší maminky nás po příjezdu dalších členů rodiny ze tří generací, kteří se chtěli s dědečkem a pradědečkem ještě vidět, bylo v ten poslední den doma celkem devět.
Nadchla mne "skladnost" hospicových sestřiček - jak se vznášely mezi našimi batohy a spacáky a ani je nenapadlo zavelet, že bychom měli udělat nějaký prostor pro ně a pro jejich
nezbytný materiál. Prostě to braly tak, že my jsme tu domácí... Další, co jsem si vyloženě užila, bylo obrovské zklidnění až zpomalení, které do těch dnů vnesly. Jsem zvyklá, že
všechno musí frčet, a zpočátku jsem z toho pomalého tempa byla docela nervózní - až postupně mi to začalo připadat úplně v pořádku a došlo mi, že i to je záměrem hospice uschopnit člověka k zastavení a opravdovému prožití důležitých chvil. A třetím zážitkem bylo jejich nenásilné zvaní k účasti na přípravě tatínkova těla do rakve; samozřejmě by to
sestřičky všechno zvládly samy a šikovněji, ale bez nějakého nucení nás dokázaly do péče vtáhnout tak, že každý mohl vyjádřit svůj názor a udělat, na co se cítil. Taková plná účast
pak měla alespoň u mne za následek dobrý pocit z rozloučení s tátou, přes všechny omyly a tápání a dokonce nechuť a lenost, kterou jsem v průběhu posledních těžkých let s ním
prožila."

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Organizační zázemí
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku o.p.s.
dne 10. 12. 2013 pod spisovou značkou O 332 vedená
u Krajského soudu v Č. Budějovicích, jejímž cílem je
provozovat mobilní hospic s půjčovnou pomůcek pro
nemocné v terminálním stádiu a dále pořádat akce za
účelem šíření a podpory hospicové myšlenky.
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Vzdělávací akce pro nás
15.4. – Institut důstojného stárnutí u kulatého stolu, Plzeň; 26.4. – IX. Den
paliativní hospicové péče, Prachatice; 20.5. – Setkání domácích hospiců
s kardinálem M. Vlkem, Hořice; 4.6. – Přednášky a besedy s Janou Sieberovou,
s MUDr. Pavlem Sieberem a s Mons. Pavlem Rouskem, J. Hradec a Třeboň;
2.10. – Setkání domácích hospiců s MUDr. Marií Svatošovou, Telč; 14.10. až 17.10.
– Odborný kurz pro zdravotní sestry ELNEC, Rajhrad u Brna; 20.10. – Seminář
administrativně – ekonomický, Č. Budějovice; 23.10. – Vzdělávání zaměstnanců
v sociální oblasti, Č. Budějovice; 4.11. – Semináře „Systém integrovaných
podpůrných služeb v ORP“ a „ Seniorům přátelské prostředí v Evropě“,
Č. Budějovice;
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Vzdělávací akce pro veřejnost
8.1. – Vernisáž výstavy Nevšední tvář
radosti a přednáška o domácí hospicové
péči, Borovany; 8.4. – 2x Beseda a
přednáška „Jak jsme založili hospic“,
Č. Budějovice; 2.6. – (dále také 25.9.) –
– Výtvarná dílna pro pečující a pozůstalé,
Třeboň; 3.6. – Beseda pro pečující u projektu
„Pečuj doma“, Třeboň; 17.9. (dále také 24.9.,
1.10. a 8.10.) Kurz pro pečující „Pečuj doma“,
Třeboň; 11.10. – Otevření kontaktního místa v rámci
Světového dne hospicové a paliativní péče, Třeboň; 6.11. –
Setkání seniorů a pečujících s lékařkou, Třeboň; 29.11. – Zdobení
cukroví a fotografování pro seniory a pečující, Třeboň; 21.12. – Setkání
u Betléma pro seniory a pečující, Třeboň
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O.p.s. má registrováno a provozuje
Nestátní zdravotnické zařízení, registrováno 1. 9. 2013, pod
sp. zn. OSVZ 35507/2013/zura pro službu zdravotní
péče ve vlastním sociálním prostředí klienta,
domácí péče ošetřovatelská a paliativní
Sociální služby (odborné sociální
poradenství, vč. terénní formy)
a terénní odlehčovací služby
registrované od 1. 9. 2013 pod
sp. zn. OSVZ 35263/2013/pesot
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Komplexní domácí hospicová služba je dostupná v Třeboni a cca
do 35 km v okolí města. Těm rodinám, které domácímu hospici
pootevřely dveře v nelehké chvíli života, jsme dopřáli celodenní
zázemí domácí paliativní péče - vyjíždíme do rodin, které se rozhodly
své blízké umírající doprovodit v posledních dnech jejich života
doma – ve vlastním pokoji, ve své posteli, obklopeni láskou a péčí
nejbližších. Toto přání má 80% z nás… Realita je však taková, že 80%
z nás umírá v nějakém zařízení… My jsme se rozhodli pomáhat
i v našem regionu a jsme připraveni na to, abychom s každou
rodinou, která je postavena před nelehkou životní situaci, dokázali
společně dostát principům paliativní medicíny – tedy tomu, že
člověk nebude trpět nesnesitelnou bolestí; tomu, že člověk
nezůstane v posledních dnech svého života osamocen a
tomu, že bude zachována jeho nejvyšší možná
důstojnost. Jsme připraveni vybavit Vaši
domácnost základními i nadstandartními
kompenzačními pomůckami – nebojte se
u nás zastavit a požádat o radu či
pomoc. Věnujeme se také
komplexnímu poradenství a
konkrétní pomoci obecně
pro všechny pečující.

ou

Hospicová péče sv. Kleofáše
Třeboň, o.p.s. k 31.12.2014

Správní rada: MUDr. Libor Válek,
Květuše Lišková, Petra Opršalová
Dozorčí rada: Eva Kutišová, Vlasta
Petrová, Mgr. Renata Jáchimová
Ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

kontaktní místo: Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň
provozovna: Chelčického 2, 379 01 Třeboň
sídlo: Na Nábřeží 552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČO: 227 07 328

DIČ: CZ22707328

tel.: 731 435 187, 739 341 087
e-mail: info@kleofas.cz web: www.kleofas.cz
č. ú.: 2500333994/2010
č. ú. veřejné sbírky: 264273985/0300

Milé naše Kleofášky (tak jsme Vás v dobrém a přátelsky nazývali) omlouvám se, že reaguji na SMS až dnes, ale teď, když už je maminka uložena k věčnému odpočinku, a namísto
euforie, že jsme jí dokázali s Vaší pomocí doprovodit, se dostavil obrovský smutek a prázdnota, je čas o posledních uplynulých týdnech přemýšlet a zase normálně reagovat. Když
jsem se před loňskými Vánocemi dozvěděla tu maminčinu smutnou prognózu, věděla jsem jistě, že chci, aby maminka dožila mezi svými, v kruhu své rodiny. Já jsem měla díky
Jiřímu, a chalupy, která nás dokázala všechny pojmout, možnost tuto svoji vizi uskutečnit. Děkuji Bohu za svoje sourozence, kteří přes některé počáteční výhrady nakonec toto
řešení přijali, časem ho docenili, a aktivně se podíleli na péči o maminku. Nicméně, naše ochotná, ale neodborná péče by jí nikdy nedokázala zkvalitnit poslední týdny života tak,
jak se podařilo s Vaší pomocí. S výjimkou posledního týdne jí chutnalo jíst a zajímala se o věci kolem sebe. A i ty nehorší, poslední dny, s pomocí medikace paní doktorky, prožila
šetrněji a snad bez velkých bolestí. Naučili jsme se od Vás spoustu věcí, týkajících se péče o nemocné, které jsme do té doby neznali. Teď už bychom lépe věděli, co si počít,
a měla bych možnost se mamince naplno věnovat, ale v tomhle případě není druhá šance :-( A tak ještě jednou děkujeme za všechno, co jste pro nás udělaly, věříme, že Vám
Bůh pro Vaši záslužnou práci žehná a má Vás rád, protože my Vás rádi máme. Ještě jsem Vám chtěla zvlášť poděkovat za kytici, kterou jste poslaly mamince na poslední cestu.
Vaše pozornost nás dojala, a věřím, že maminka si to seshora užívala :-)

Vy všichni, bez kterých by
DOMÁCÍ HOSPIC V TŘEBONI
v roce 2014 nebyl!
Město Třeboň
Aphotography
Argon systems
Bednářová Jitka
Bosáková Petra
Bošek Hynek
Brožová Ludmila
Brychta David
Cepákovi
Miloš
a Anna
Čechová
Dana

Divadelní spolek Kajetán
Ettlerovi Pavel a Bohumila
Fair Credit Č. Budějovice
Fiedler Jindřich Ing.
Fojtlovi Jiří a Šárka
Gráfová Helena
Grulichová Petra
Hohl Josef
Hovorka Oldřich
Hrubá Astrida
Jáchimovi
Petr a Tereza
Jáchimovi
Stanislav a
Magdaléna
Jírovcová
Jana

Kalný Petr
Kotyzová Michaela
Koura K. a Vlčková J.
Kružík Tomáš
Kutišová Eva
Květinový ateliér Augustin
Lišková Květuše
Macků Lenka
Makovičková Michaela
Malechovi
Vít a Anna
Mareš Jan
Město Borovany
Město České
Velenice

Město Lomnice nad Lužnicí
Město Stráž nad Nežárkou
Město Suchdol nad Lužnicí
Městys Chlum u Třeboně
Minipivovar Vyšší Brod
Moučková Kamila
Nadace Divoké Husy
Němcová Ludmila
NF Umění doprovázet
Orlová Kateřina
Pajchlová Jana
Perepeliatnyk
Sergej
Pluháček
Eduard
Pokorná
Klára

PRO MED, CS
Procházková Zdislava
Rejman Miloš
Řádová Blanka
Římskokatolická farnost Ledenice
Římskokatolická farnost
Suchdol n.L.
Santal spol. s. r. o.
SDRUŽENÍ RŮŽE
Seismik s.r.o.
Schwan
cosmetics s.r.o.
srneczekdesign
Suchanová
Erika
Svoboda
Tomáš

Šafářová Michaela
Šesták Jiří
Šimkovi Lukáš a Simona
Široký Petr a Široká Barbora
Telerepair JH s.r.o.
Tichá Hana
Tischlerei NASRI
Tiskárna JAVA
Válek František
Válek Josef
Válek Libor
Zámek Třeboň
Žalud Radek

Beneﬁční akce 9. 3. – Koncert Radka Žaluda, Třeboň;
28. 3. – Vernisáž výstavy Nevšední tvář radosti,
Třeboň; 8. 5. – Koncert kostelního sboru KoS,
Lomnice n. L.; 13. 5. – Beseda s Kamilou
Moučkovou, Třeboň; 6. 6. – Divadelní
představení „Slavičí dům“ Divadelního
spolku Kajetán, Třeboň; 7. 6. – Večer
s orientálním tancem, Třeboň; 19. 7.
(dále také 16. 8., 13. 9., 20. 9., 18.
10.) – Informačně – prodejní
stánek, Třeboň; 21. 9. –
Schwanda běh, Č. Krumlov;
4. 11. – Koncert „Moravské
dvojzpěvy A. Dvořáka“,
Č. Budějovice; 19. 11.
– Koncert Radka
Žaluda, Třeboň;
21. 11. –
Koncert
SoliDeo,
Chlum
u Tř.

Velice každému z Vás
DĚKUJEME!
…
Stáváte se společně s námi
nedílnou součástí důstojnější péče
o umírající a jejich rodiny!
Mnoho z Vás přispívá
anonymně – i Vám chceme
poděkovat, že v skrytu
pomáháte šířit
myšlenku
dobrého umírání
v naší
společnosti!
…

