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Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše, 
rok se s  rokem sešel a vy máte v  rukou naši další výroční zprávu, tentokrát za rok 2019. Jistě se těšíte, co nového se o našem, vašem hospici dozvíte.
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Proč zrovna balicí papír? Inspiroval nás hned z několika důvodů. Jak jsme naši práci v  roce 2019
rozbalili, jak jsme přibalili nové zaměstnance, podporovatele, dárce a příznivce. Jak jsme pomohli poskládat do balíčku vzpomínky na milované blízké
rodinám, které jsme během roku doprovázeli.
 
V minulé výroční zprávě jsem přirovnala rozvoj hospice k vývoji dítěte. Skončili jsme u pětiletého dítěte, samostatného, dychtivého nových objevů. Kde jsme
tedy dnes? Letos, na jaře 2020, bych náš hospic přirovnala k mladému dospělému. Vím, je to skok, který jsme udělali právě během minulého roku. Co se
událo? Protože jsme se rozrostli od roku 2018 téměř dvojnásobně, bylo na čase, abychom se znovu všichni sešli a společně se zamysleli nad tím, co a proč
děláme. Možná se to na první pohled zdá zřejmé, ale věřte nevěřte, setkání přesto provázela bouřlivá diskuse. Takové setkání proběhlo během roku ještě
dvakrát a výsledkem bylo vytvoření našeho prvního uceleného strategického plánu. Vedle toho tato setkání posílila a povzbudila týmového ducha.
 
V květnu 2019 jsme se rozhodli otevřít kontaktní místo hospice i v Jindřichově Hradci. Jsou to další otevřené dveře pro všechny, kteří potřebují pomoc,
sdílení a podporu při péči o svého blízkého během nemoci i po jeho odchodu. Jsme moc vděčni za velkorysou podporu města Jindřichův Hradec. Zkušenost
potvrdila, že od počátku místo slouží svému účelu naplno. Spolu s nárůstem zaměstnanců a rodin, kterým pomáháme, narůstají logicky i náklady na provoz
hospice. Když na jaře ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo grant na podporu rozvoje domácích hospiců, neváhali jsme a přihlásili jsme se. Jako jeden ze
sedmi podpořených hospiců v  republice nám tento tříletý projekt umožnil posílení a rozšíření týmu do velikosti, kterou požadují zdravotní pojišťovny.
Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením, získali jsme odbornost 926 pro poskytování mobilní specializované paliativní péče pro okres Jindřichův Hradec,
a.jednání se rozběhla. Stálo nás to hodně sil. Byl to běh na dlouhou trať a o to větší byla naše radost, když jsme na konci října podepsali naši první smlouvu
se zdravotní pojišťovnou.
 
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu na poli paliativní péče podpořený Nadačním fondem Avast. Soustředil se na rozvoj spolupráce mezi mobilními
hospici v  kraji, nemocnicemi a jihočeským krajským úřadem. V  rámci projektu probíhala pracovní setkání, workshopy a přednášky. Několik našich
pracovníků se zúčastnilo mezinárodní konference paliativní péče v Berlíně. Navázali jsme spolupráci s hospicem v Gmündu. Velice děkuji Nadačnímu fondu
Avast za dlouholetou podporu rozvoje paliativní péče v naší republice.
 
Dlouholetá a neúnavná práce naší paní ředitelky Petry Brychtové byla oceněna krásnou Cenou Ď, kterou v  červnu převzala v Národním divadle. Dalším
velkým úspěchem a potěšením byla nominace na prestižní cenu Neziskovka roku. Nejprve jsme se zalekli, protože podmínky soutěže jsou přísné a kladou
na organizace velké nároky. Přijali jsme tuto výzvu, která nás posunula a pomohla vylepšit mnohé procesy. Na počátku roku 2020 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde jsme získali 2. místo v kategorii středních neziskových organizací.
 
Na podzim proběhl již tradičně Týden pro hospic. Protože se k nám v létě přidaly dvě nové kolegyně na PR a fundraising, rozhodli jsme se poprvé rozšířit
týden i do Jindřichova Hradce. Během této události plné kultury došlo k  mnoha milý setkáním plných radosti, povzbuzení a vděčnosti, která nás,
zaměstnance hospice, dobrovolníky a příznivce spojuje pevným poutem. Děkuji z celého srdce vám všem, kteří jste nám pomáhali.
 
Koncem října přišla již delší dobu avizovaná změna. Paní ředitelka Petra Brychtová se rozloučila a s důvěrou předala své dítě Kleofáše do našich rukou.
Záměrně píši „našich“, i když jsem ředitelské místo obsadila já. Mám kolem sebe partu úžasných lidí, se kterými se snažíme vést náš hospic směrem,
kterým jsme kráčeli pod vedením Petry. Až teď si uvědomujeme, kolik nezměrné práce, času a energie Petra za všechny ty roky do Kleofáše vložila, a jak
obdivuhodná žena to je. Znovu jí chci za vše poděkovat. Nasadila vysokou laťku. Výše jsem popisovala mnoho různých aktivit, které jsme v hospici za
minulý rok prožili. Naším nejdůležitějším a největším posláním a zároveň radostí, je péče. Péče a podpora těch, které po kratičkou, někdy delší, dobu
doprovázíme na jejich životní pouti, jež se zde na zemi uzavírá. Bez jejich blízkých, kteří s  láskou a obětavostí stojí po jejich boku, by naše péče nebyla
možná. A právě tito lidé jsou pro nás opravdovými hrdiny naší doby. Lidé, kteří nám všem ukazují na hodnoty, jež jsou neměnné, životadárné a důležité.
Mluvím o lidskosti, odvaze, odpuštění, velkorysosti a lásce.
 
Využívám této příležitosti k poděkování. Děkuji v první řadě všem těm krásným lidem, se kterými mám možnost pracovat. Našim sestřičkám, pečovatelkám,
lékařům, kolegyním v poradně, PR a fundraisingu i administrativnímu zázemí. Děkuji všem rodinám, které se na nás obrací. Za jejich důvěru a za jejich
odvahu doprovázet svého blízkého až do posledního nádechu a výdechu. Děkuji našim podporovatelům, firmám, nadacím a nadačním fondům i velké řadě
jednotlivců. Bez jejich finanční podpory bychom nemohli fungovat. Děkuji našim dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhají. Někteří praktickou pomocí
při akcích, uspořádáním koncertu, divadelního představení či mnoha dalšími kreativními způsoby. Je to obdivuhodné, co vše lidé pro dobrou věc vymyslí!
Děkuji všem úředníkům na městech a obcích, se kterými jednáme. Setkáváme se s  milým přijetím. Jsme a vždy budeme služba pro všechny z  naší
třeboňské a jindřichohradecké komunity. Děkuji za podporu, které se nám dostává z  jihočeského krajského úřadu. Děkuji také všem přátelům z ostatních
hospiců v republice za kolegialitu, povzbuzení a sdílení zkušeností. Děkuji i kolegům z nemocnic a sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme ku
prospěchu našich pacientů a jejich blízkých. Děkuji také vám, kteří tuto výroční zprávu právě čtete, protože tím vyjadřujete svůj zájem o náš hospic. Vážíme
si vás.
 
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Výroční zprávy po přečtení běžně končí v koši. Do té naší můžete zabalit malý dárek pro své blízké,
nebo si ji třeba pověsit jako plakát rozjasňující vaši stěnu. Chceme tím poslat světu zprávu, že je dobré se v běhu všedních dnů zastavit a nově nahlédnout
možnosti obyčejných věcí i našich životů. Je tomu tak i s myšlenkami, zážitky a především s našimi vztahy. Stojí za to popřemýšlet, co s nimi uděláme.
Doprovázení pacientů nás učí, že ovoce našich životů vidíme jasně až na jeho konci. 
Irena Kalná, ředitelka

Hospodarení

Zamestnanci
Brychtová Martina, Brychtová Petra, Břicháčková Marie, Burešová Lenka, Drachovská Barbora, Felcmanová Lenka, Holušová Marie,
Hrbek Martin, Jasanská Marika, Jirsová Vendula, Kalná Irena, Kubová Petra, Maříková Tereza, Motyčková Petra, Nová Blanka,
Novotná Kateřina, Novotná Kateřina ml., Opršalová Petra, Oušková Lenka, Pecušíková Jaroslava, Pfauserová Šárka, Pfeifer František,
Pfeiferová Petra, Pincová Lucie, Potocká Barbora, Radová Petra, Ryklíková Vladimíra, Řeřicha Filip, Řeřichová Lenka, Sosnová
Kateřina, Zýková Eva

10 Kč
Pujčovna

Pujčovna pomucek
Hlavním cílem půjčovny
kompenzačních pomůcek
je zajistit klientům takové
vybavení, které jim
usnadní dny strávené
v domácím prostředí 
a pomůže zajistit jejich
důstojnost a lidskost.
Služby půjčovny nabízíme
také široké veřejnosti. 
Na podzim roku 2019
jsme otevřeli novou
půjčovnu na poliklinice
v Jindřichově Hradci,
s jejím rozjezdem nám
pomáhala především
naše dobrovolnice Marie
Ližanová a také Lukáš
Richter. Celkově půjčovnu
koordinovala Jaroslava
Pecušíková.

Výroční zpráva 2019

Domácí hospicová péče
Náš lékař pacienta přijme 
do domácího hospice a nastaví
mu plán péče tak, aby 
v závěrečném období života
netrpěl bolestí a byla mu
zachována lidská důstojnost.
Sestřička k pacientovi a jeho
rodině pravidelně dojíždí domů
a stará se o fyzické i psychické
zdraví pacienta a doprovází
celou rodinu v této nelehké
životní etapě. Lékařské zázemí
v roce 2019 tvořili Eva Zýková,
Filip Řeřicha, Martin Hrbek
a František Pfeifer. Tým
zdravotních sestřiček vedla
Petra Opršalová a k ruce měla
Lucii Pincovou, Kateřinu
Novotnou, Petru Motyčkovou,
Kateřinu Sosnovou, Lenku
Ouškovou a Petru Kubovou.
 
 

 
Rok 2019 jsme rozbalili ve velkém stylu. Otevřeli jsme jej autorským čtením Anežky Zemenové s obrázky Alžběty Kalné
v českobudějovickém klubu Horká vana. V březnu jsme v Jindřichově Hradci otevřeli naši novou pobočku. V dubnu jsme naše dárce
i rodiny pozvali na Národní pouť za hospice na Svatou horu u Příbrami. V květnu jsme lázeňskou kulturní sezónu obohatili hojně
navštíveným koncertem Tria Ridente. V červnu hostila výstavní síň v borovanském zámku výstavu fotografií Spolu doma. Momentky
z péče v rodinách zachytili fotografové Anna Petrželová a Jan Voběrek. Díky nim jsme mohli návštěvníkům přiblížit práci domácího
hospice. V červnu se konal koncert souboru Viva Musica v Lomnici nad Lužnicí. Již potřetí jsme se zapojili do akce Zažít Třeboň
jinak a připravili jsme oblíbený bleší trh. Výtěžkem nás podpořil již tradičně bazar knih a prodej koláčů, prodej kávy a ovocných
smoothies a prodej limonád ze sirupů Bylinky od Světa. 
 
V září se uskutečnil druhý ročník koncertu Pavla Barnáše a jeho přátel ve Schwarzenberské hrobce. V  září a říjnu jsme naši
pozornost zaměřili na Týden pro hospic. Jeho tváří se stal herec Pavel Liška a pestrý program naplnil Papučový den, autorská čtení,
divadelní představení ochotníků z  Třeboně (DS Kajetán) i Jindřichova Hradce (Spolek Jablonský), beseda s  Alešem Palánem,
koncert souboru KoS a cvičení jógy (Studio Háta Třeboň). Vrcholem týdne byl Běh pro Kleofáše. Zatímco jsme závodili,
na.Masarykově náměstí mohli lidé přispívat nákupem oblečení v benefiční Hadrárně.
 
Jak jsme strávili advent? V Třeboni se uskutečnil benefiční festival v  rockovém klubu Tunel. V Plzni pro nás Evangelická církev
metodistická zorganizovala adventní sbírku. Podpořili nás také jindřichohradečtí sportovci na Mistrovství republiky v Benchpress
a.Fitko Eden. Poslední svíci na velkém adventním věnci v  Třeboni zapálila ředitelka hospice Irena Kalná společně s  farářem
Martinem Bětuňákem. Při této příležitosti jsme symbolicky zakončili hospicový rok prodejem Lucerniček pro Kleofáše, ve kterých si
lidé mohli odnést Betlémské světlo do svých domovů.
 
Kromě zmíněných benefičních akcí, kterých bylo v  roce 2019 požehnaně, jsme se také rozvíjeli a vzdělávali. V  říjnu jsme
v Pelhřimově navštívili Dny domácí hospicové péče, kde naše ředitelka Petra Brychtová představila perinatální hospicovou péči,
a.nově vzniklou organizaci Jihočeské Dítě v srdci. Tohoto tématu se dotýká také nové vzpomínkové místo na třeboňském hřbitově
sv. Alžběty, které jsme v  říjnu slavnostně odhalili. Pomník vytvořil z hořického pískovce Lukáš Šimek a symbolizuje lůno matky
a.nenarozený plod. Pietní místo je určeno pro ty, kteří přišli během těhotenství, porodu nebo během života o dítě.
 
Vedle přelomových činností pro rozvoj sv. Kleofáše jsme se věnovali také „běžným“ činnostem. Postarali jsme se o 42 pacientů
v hospicové péči. Odlehčovací služby jsme poskytli 40 rodinám. Kolegové v poradně byli k dispozici pro více než 1 350 konzultací.
Pomáhali rodinám našich pacientů i klientům z řad veřejnosti v nelehké době po oznámení nepříznivé diagnózy, v době péče o těžce
nemocné a umírající blízké i v době truchlení. Půjčovali jsme kompenzační pomůcky hospicovým pacientům i veřejnosti, v  roce
2019 to bylo celkem 355 pomůcek.

Fyzické osoby
Auský Jaroslav, Bárta Tomáš, Baštová Alena, Bayer Jakub, Bencs Josef, Bencsová Bohumila, Beránková Diana, Bezemková Michaela, Bosák Michal, Bošek Hynek, Boubínová Eliška, Brabcová Eva, Brabcová Hana, Brožová Ludmila, Brychta Miloš,
Brychta Tomáš, Cepáková Anna, Cmunt Václav, Čechová Dana, Čermáková Danuše, Čížek Petr, Čížková Maria, Danělišyn Marek, Dolanská Blanka, Doležel Petr, Doleželová Mirka, Ďoubal Jakub, Ďoubalová Jarmila, Doubek Petr, Dusková Renata,
Dušková Diana, Ettler Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler Václav, Faflíková Dana, Felberová Jitka, Fialová Jana, Fiktusová Jana, Fišerová Pegleyová Barbora, Fričová Kateřina, Fryš Čestmír, Fürstová Anežka, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold Dominik,
Götzová Marcela, Gráfová Helena, Grillová Jana, Gvizd Michal, Hála Vojtěch, Hanigerová Drahomíra, Hánová Hana, Harmečná Milada a Hanušovi, Holinkovi Jaroslava a Ladislav, Holušová Marie a Petr, Holzerová Petra, Hosnedlová Pavla, Hošková,
Hořejší Čejková Petra, Hurych Hájková Radka, Chaloupka Daniel, Chaloupka Zdeněk, Janochová Vlasta, Jelínková Alexandra, Juráš Jan, Kalná Irena, Kalná Marcela, Kalný Petr, Kaňková Andrea, Kesl Jan, Klein Miroslav, Klimešová Jitka, Kocourková
Monika, Kolářová Pavlína, Kopeček Adam, Koranda Petr, Kotyzová Michaela, Krausová Anna, Krausová Lenka, Krňoulová Miloslava, Kukal Petr, Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květ Jan, Látal Jaromír, Ledlová Renata, Leitgebová Zdeňka, Lukavský
Jaromír, Macků Lenka, Maděryč Vojtěch, Mácha Zbyněk, Machytková Marina, Maršík Pavel, Matějka Jiří, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matysková Eva, Mayerová Eva, Měkuta Kryštof, Melicharová Lucie, Mičková Věra, Mikula Marian, Mikulová
Lea, Mikyšková Linda, Mládek Jan, Munzarová Simona, Nedvědová Růžena, Němcová Barbora, Němcová Ludmila, Nemravová Jana, Neumannová Iva, Novotní Silvie a Josef, Oppolzerová Jaroslava, Orlová Kateřina, Österreicher Malíková Jana, Ouška
Jana a Jan, Pakostová Božena, Paxová Veronika, Pech Michal, Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeiferová Petra, Pindrochová Věra, Placatkovi Martin a Monika, Pokorná Klára, Polišenský Otta, Potocká Barbora, Prášil Ondřej, Prášilová Jana, Pražma
Pavel, Přibil Jan, Rameš Václav, Ranglová Iveta, Rimešová Pavla, Rindtová Zdeňka, Roudenský Václav, Rybář Stanislav, Rybová Tereza, Řáda Matěj, Řádová Blanka, Řepová Veronika, Řeřichovi Lenka a Filip, Satrapa Tomáš, Seberová Alena, Sedláčková
Lenka, Schwarzenberg Karel, Skočná Jana, Slanina Jindřich, Součková Bohumila, Šachlová Petra, Šebor Jan, Šefčík Jiří, Šídlová Alenka, Šimek František, Šimůnek Jindřich, Šizling Jiří, Škopek Jiří, Šmíd Ladislav, Šperlín Aleš, Šťastná Adéla, Štíchová
Dagmar, Tichavová Barbora, Tlamsa František, Trníková Jana, Trubač Martin, Třebín Milan, Tuček Jiří, Ušák Timotej, Vačkářová Miroslava, Válek Libor, Valentová Ivana, Valentová Pavla, Válková Jitka, Vaňková Dana, Vaňková Jaroslava, Veselý Ivan,
Vítová Milada, Vochosková Miluše, Vondrková Eva, Vořechovská Kamila, Vrátný Jaroslav, Wegerová Petra, Zemánková Aneta, Žoudlík Michal
 
Právnické osoby
Lékárna U nemocnice, s.r.o., AUTO BEJDA s.r.o., Autoenergo U Matějků Helena Ludvíková, Biosystémy s.r.o., Bohemia Hydraulic a.s., Brychta David, Divadelní společnost Jablonský z.s., Divadelní spolek Kajetán, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova, FIEDLER AMS s.r.o., Fórum dárců z.s., František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV, Fürst Karel Ing., Hovorka Oldřich Mgr., Intemo s.r.o., Janda Kamil Ing.,
Janoušek Pavel Mgr., Jihočeské Dítě v srdci, z.s., Kubica Jan Mgr., MEDIBABY, s.r.o., Město Jindřichův Hradec, Město Lišov, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Třeboň, Město Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko,
Městys Chlum u Třeboně, MONETA Money Bank, a.s., Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, Nadace AGROFERT, Nadace Divoké husy, Nadace J&T, Nadace O2, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond na podporu
rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet, Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec Majdalena, Obec Nová Ves nad Lužnicí, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Pístina, Obec Příbraz, OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo Třeboně z.s., Pfauser Pavel,
PLOSAB s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., RAUL, s.r.o., Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, ŘKF Lišov, Skils - nadační fond, Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Spolek Hippolyt, Šarman Lumír Ing., Toman Jan Mgr., Tunel music bar, ZC s.r.o.
 
Darovali nám čas...
Ze srdce děkujeme také řadě vzácných lidí, kteří pomáhají hospici jako dobrovolníci. Setkáváme se s vámi na trzích, při organizaci benefičních akcí, při fotografování našeho týmu. Pomáháte nám s grafickým zpracováním materiálů a s dalšími
aktivitami.
 

Administrativa
V roce 2019 se rozrostlo i naše administrativní zázemí, které se stará především o projekty, granty, nadace a také PR a fundraising.
Personální zajištění a administrativu spravovala Martina Brychtová a Marie Holušová. O firemní dárce nově pečovala Barbora
Potocká, o individuální dárce se starala Petra Pfeiferová, PR a marketing zajišťovala Barbora Drachovská. Projekty měla na starosti
Lenka Felcmanová. Vše drželo pohromadě díky ředitelce Petře Brychtové a od podzimních měsíců díky ředitelce Ireně Kalné.
 
Dobročinný obchod
V Třeboni provozujeme dobročinný obchod, kde nabízíme regionální a rukodělné výrobky našich dobrovolníků. Těší nás spolupráce
s firmou Bylinky od Světa,  jejíž majitelka Lada Čuříková nabízí ovocné a bylinné sirupy. Již tradičně se účastníme řady řemeslných
trhů. O dobročinný obchod se starala Barbora Drachovská a Petra Pfeiferová.
 
Knihovna
Naše knihovna slouží všem zájemcům o literaturu s tématem konce lidského života. Jsme otevřeni široké veřejnosti, studentům
i profesionálům v třeboňském kontaktním místě. V tuto chvíli nabízíme k zapůjčení 347 knih. Knihovnu měla v Kleofáši na starost
Marika Jasanská.

Stav do 31. 10. 2019
 
Správní rada
předseda správní rady: MUDr. Libor Válek
člen správní rady: Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328, DIČ: CZ22707328
Telefon: 739 341 087
www.kleofas.cz
E-mail: info@kleofas.cz
Číslo účtu: 7071727399/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4640464389/0800
Návrh, ilustrace a grafické zpracování: Helena Gráfová
Texty: Irena Kalná, Petra Pfeiferová, Barbora Potocká, Barbora Drachovská
Kompletní účetní závěrka je uložena ve sbírce listin.

Počty zaměstnanců: Zdravotní sestry: 9, Lékaři: 4, Psycholog: 2, Pracovníci v sociálních službách: 5, Poradce pro pečující a pozůstalé: 1,
Sociální pracovník: 1, Projektový manažer: 1, PR a fundraising: 3, Administrativa: 3, Pastorační asistent: 1

Náklady Výnosy

Jak jsme to rozbalili v roce 2019Co je nového?

Jak naložíme s darovanou stokorunou?

41 Kč
Domácí

hospicová péče

30 Kč
Terénní sociální

služby
19 Kč

Poradna

Za Vaši podporu obrovské díky!

Stav od 1. 11. 2019
 
Správní rada
předsedkyně správní rady: Vlasta Petrová
člen správní rady:  Mgr. Petra Brychtová
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: MUDr. Libor Válek
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Irena Kalná

Terénní sociální služby
Terénní sociální služby jsou
tu na podporu pečujících,
kterým dokážeme díky
každodenní péči našich
pečovatelek o dlouhodobě
nemocné klienty jejich
úlohu ulehčit. Pomáháme
rodině, aby mohla zvládnout
balanc mezi prací, péčí
a také péčí o sebe samé.
Tuto potřebnou práci
vykonávaly Blanka Nová,
Lenka Řeřichová, Jaroslava
Pecušíková, Vlaďka
Ryklíková, Marika Jasanská,
Lenka Burešová, Marie
Břicháčková a Petra
Radová.
 
 

Poradna
V naší sociální 
a psychologické
poradně děláme
maximum, abychom
vám pomohli 
v tíživých životních
situacích spojených
se ztrátou blízkého
člověka. Tuto péči
zajišťovala:
Tereza Maříková,
Vendula Jirsová,
Šárka Pfauserová,
Blanka Nová
a Lenka Řeřichová.
 
 

V roce 2019 činily náklady na provoz hospice 7 584 995 Kč.
Další podrobnosti o hospodaření naleznou zájemci ve zprávě auditora na webu hospice.



Mzdy
69%

Materiál
12%

Ostatní 
2%

Služby 
17%

Příjmy od samosprávy
33%

Dary
18%

Nadace
18%

Dotace
16%

Prodej 
14%

Ostatní
1%

 
Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše, 
rok se s  rokem sešel a vy máte v  rukou naši další výroční zprávu, tentokrát za rok 2019. Jistě se těšíte, co nového se o našem, vašem hospici dozvíte.
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Proč zrovna balicí papír? Inspiroval nás hned z několika důvodů. Jak jsme naši práci v  roce 2019
rozbalili, jak jsme přibalili nové zaměstnance, podporovatele, dárce a příznivce. Jak jsme pomohli poskládat do balíčku vzpomínky na milované blízké
rodinám, které jsme během roku doprovázeli.
 
V minulé výroční zprávě jsem přirovnala rozvoj hospice k vývoji dítěte. Skončili jsme u pětiletého dítěte, samostatného, dychtivého nových objevů. Kde jsme
tedy dnes? Letos, na jaře 2020, bych náš hospic přirovnala k mladému dospělému. Vím, je to skok, který jsme udělali právě během minulého roku. Co se
událo? Protože jsme se rozrostli od roku 2018 téměř dvojnásobně, bylo na čase, abychom se znovu všichni sešli a společně se zamysleli nad tím, co a proč
děláme. Možná se to na první pohled zdá zřejmé, ale věřte nevěřte, setkání přesto provázela bouřlivá diskuse. Takové setkání proběhlo během roku ještě
dvakrát a výsledkem bylo vytvoření našeho prvního uceleného strategického plánu. Vedle toho tato setkání posílila a povzbudila týmového ducha.
 
V květnu 2019 jsme se rozhodli otevřít kontaktní místo hospice i v Jindřichově Hradci. Jsou to další otevřené dveře pro všechny, kteří potřebují pomoc,
sdílení a podporu při péči o svého blízkého během nemoci i po jeho odchodu. Jsme moc vděčni za velkorysou podporu města Jindřichův Hradec. Zkušenost
potvrdila, že od počátku místo slouží svému účelu naplno. Spolu s nárůstem zaměstnanců a rodin, kterým pomáháme, narůstají logicky i náklady na provoz
hospice. Když na jaře ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo grant na podporu rozvoje domácích hospiců, neváhali jsme a přihlásili jsme se. Jako jeden ze
sedmi podpořených hospiců v  republice nám tento tříletý projekt umožnil posílení a rozšíření týmu do velikosti, kterou požadují zdravotní pojišťovny.
Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením, získali jsme odbornost 926 pro poskytování mobilní specializované paliativní péče pro okres Jindřichův Hradec,
a.jednání se rozběhla. Stálo nás to hodně sil. Byl to běh na dlouhou trať a o to větší byla naše radost, když jsme na konci října podepsali naši první smlouvu
se zdravotní pojišťovnou.
 
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu na poli paliativní péče podpořený Nadačním fondem Avast. Soustředil se na rozvoj spolupráce mezi mobilními
hospici v  kraji, nemocnicemi a jihočeským krajským úřadem. V  rámci projektu probíhala pracovní setkání, workshopy a přednášky. Několik našich
pracovníků se zúčastnilo mezinárodní konference paliativní péče v Berlíně. Navázali jsme spolupráci s hospicem v Gmündu. Velice děkuji Nadačnímu fondu
Avast za dlouholetou podporu rozvoje paliativní péče v naší republice.
 
Dlouholetá a neúnavná práce naší paní ředitelky Petry Brychtové byla oceněna krásnou Cenou Ď, kterou v  červnu převzala v Národním divadle. Dalším
velkým úspěchem a potěšením byla nominace na prestižní cenu Neziskovka roku. Nejprve jsme se zalekli, protože podmínky soutěže jsou přísné a kladou
na organizace velké nároky. Přijali jsme tuto výzvu, která nás posunula a pomohla vylepšit mnohé procesy. Na počátku roku 2020 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde jsme získali 2. místo v kategorii středních neziskových organizací.
 
Na podzim proběhl již tradičně Týden pro hospic. Protože se k nám v létě přidaly dvě nové kolegyně na PR a fundraising, rozhodli jsme se poprvé rozšířit
týden i do Jindřichova Hradce. Během této události plné kultury došlo k  mnoha milý setkáním plných radosti, povzbuzení a vděčnosti, která nás,
zaměstnance hospice, dobrovolníky a příznivce spojuje pevným poutem. Děkuji z celého srdce vám všem, kteří jste nám pomáhali.
 
Koncem října přišla již delší dobu avizovaná změna. Paní ředitelka Petra Brychtová se rozloučila a s důvěrou předala své dítě Kleofáše do našich rukou.
Záměrně píši „našich“, i když jsem ředitelské místo obsadila já. Mám kolem sebe partu úžasných lidí, se kterými se snažíme vést náš hospic směrem,
kterým jsme kráčeli pod vedením Petry. Až teď si uvědomujeme, kolik nezměrné práce, času a energie Petra za všechny ty roky do Kleofáše vložila, a jak
obdivuhodná žena to je. Znovu jí chci za vše poděkovat. Nasadila vysokou laťku. Výše jsem popisovala mnoho různých aktivit, které jsme v hospici za
minulý rok prožili. Naším nejdůležitějším a největším posláním a zároveň radostí, je péče. Péče a podpora těch, které po kratičkou, někdy delší, dobu
doprovázíme na jejich životní pouti, jež se zde na zemi uzavírá. Bez jejich blízkých, kteří s  láskou a obětavostí stojí po jejich boku, by naše péče nebyla
možná. A právě tito lidé jsou pro nás opravdovými hrdiny naší doby. Lidé, kteří nám všem ukazují na hodnoty, jež jsou neměnné, životadárné a důležité.
Mluvím o lidskosti, odvaze, odpuštění, velkorysosti a lásce.
 
Využívám této příležitosti k poděkování. Děkuji v první řadě všem těm krásným lidem, se kterými mám možnost pracovat. Našim sestřičkám, pečovatelkám,
lékařům, kolegyním v poradně, PR a fundraisingu i administrativnímu zázemí. Děkuji všem rodinám, které se na nás obrací. Za jejich důvěru a za jejich
odvahu doprovázet svého blízkého až do posledního nádechu a výdechu. Děkuji našim podporovatelům, firmám, nadacím a nadačním fondům i velké řadě
jednotlivců. Bez jejich finanční podpory bychom nemohli fungovat. Děkuji našim dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhají. Někteří praktickou pomocí
při akcích, uspořádáním koncertu, divadelního představení či mnoha dalšími kreativními způsoby. Je to obdivuhodné, co vše lidé pro dobrou věc vymyslí!
Děkuji všem úředníkům na městech a obcích, se kterými jednáme. Setkáváme se s  milým přijetím. Jsme a vždy budeme služba pro všechny z  naší
třeboňské a jindřichohradecké komunity. Děkuji za podporu, které se nám dostává z  jihočeského krajského úřadu. Děkuji také všem přátelům z ostatních
hospiců v republice za kolegialitu, povzbuzení a sdílení zkušeností. Děkuji i kolegům z nemocnic a sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme ku
prospěchu našich pacientů a jejich blízkých. Děkuji také vám, kteří tuto výroční zprávu právě čtete, protože tím vyjadřujete svůj zájem o náš hospic. Vážíme
si vás.
 
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Výroční zprávy po přečtení běžně končí v koši. Do té naší můžete zabalit malý dárek pro své blízké,
nebo si ji třeba pověsit jako plakát rozjasňující vaši stěnu. Chceme tím poslat světu zprávu, že je dobré se v běhu všedních dnů zastavit a nově nahlédnout
možnosti obyčejných věcí i našich životů. Je tomu tak i s myšlenkami, zážitky a především s našimi vztahy. Stojí za to popřemýšlet, co s nimi uděláme.
Doprovázení pacientů nás učí, že ovoce našich životů vidíme jasně až na jeho konci. 
Irena Kalná, ředitelka

Hospodarení

Zamestnanci
Brychtová Martina, Brychtová Petra, Břicháčková Marie, Burešová Lenka, Drachovská Barbora, Felcmanová Lenka, Holušová Marie,
Hrbek Martin, Jasanská Marika, Jirsová Vendula, Kalná Irena, Kubová Petra, Maříková Tereza, Motyčková Petra, Nová Blanka,
Novotná Kateřina, Novotná Kateřina ml., Opršalová Petra, Oušková Lenka, Pecušíková Jaroslava, Pfauserová Šárka, Pfeifer František,
Pfeiferová Petra, Pincová Lucie, Potocká Barbora, Radová Petra, Ryklíková Vladimíra, Řeřicha Filip, Řeřichová Lenka, Sosnová
Kateřina, Zýková Eva

10 Kč
Pujčovna

Pujčovna pomucek
Hlavním cílem půjčovny
kompenzačních pomůcek
je zajistit klientům takové
vybavení, které jim
usnadní dny strávené
v domácím prostředí 
a pomůže zajistit jejich
důstojnost a lidskost.
Služby půjčovny nabízíme
také široké veřejnosti. 
Na podzim roku 2019
jsme otevřeli novou
půjčovnu na poliklinice
v Jindřichově Hradci,
s jejím rozjezdem nám
pomáhala především
naše dobrovolnice Marie
Ližanová a také Lukáš
Richter. Celkově půjčovnu
koordinovala Jaroslava
Pecušíková.

Výroční zpráva 2019

Domácí hospicová péče
Náš lékař pacienta přijme 
do domácího hospice a nastaví
mu plán péče tak, aby 
v závěrečném období života
netrpěl bolestí a byla mu
zachována lidská důstojnost.
Sestřička k pacientovi a jeho
rodině pravidelně dojíždí domů
a stará se o fyzické i psychické
zdraví pacienta a doprovází
celou rodinu v této nelehké
životní etapě. Lékařské zázemí
v roce 2019 tvořili Eva Zýková,
Filip Řeřicha, Martin Hrbek
a František Pfeifer. Tým
zdravotních sestřiček vedla
Petra Opršalová a k ruce měla
Lucii Pincovou, Kateřinu
Novotnou, Petru Motyčkovou,
Kateřinu Sosnovou, Lenku
Ouškovou a Petru Kubovou.
 
 

 
Rok 2019 jsme rozbalili ve velkém stylu. Otevřeli jsme jej autorským čtením Anežky Zemenové s obrázky Alžběty Kalné
v českobudějovickém klubu Horká vana. V březnu jsme v Jindřichově Hradci otevřeli naši novou pobočku. V dubnu jsme naše dárce
i rodiny pozvali na Národní pouť za hospice na Svatou horu u Příbrami. V květnu jsme lázeňskou kulturní sezónu obohatili hojně
navštíveným koncertem Tria Ridente. V červnu hostila výstavní síň v borovanském zámku výstavu fotografií Spolu doma. Momentky
z péče v rodinách zachytili fotografové Anna Petrželová a Jan Voběrek. Díky nim jsme mohli návštěvníkům přiblížit práci domácího
hospice. V červnu se konal koncert souboru Viva Musica v Lomnici nad Lužnicí. Již potřetí jsme se zapojili do akce Zažít Třeboň
jinak a připravili jsme oblíbený bleší trh. Výtěžkem nás podpořil již tradičně bazar knih a prodej koláčů, prodej kávy a ovocných
smoothies a prodej limonád ze sirupů Bylinky od Světa. 
 
V září se uskutečnil druhý ročník koncertu Pavla Barnáše a jeho přátel ve Schwarzenberské hrobce. V  září a říjnu jsme naši
pozornost zaměřili na Týden pro hospic. Jeho tváří se stal herec Pavel Liška a pestrý program naplnil Papučový den, autorská čtení,
divadelní představení ochotníků z  Třeboně (DS Kajetán) i Jindřichova Hradce (Spolek Jablonský), beseda s  Alešem Palánem,
koncert souboru KoS a cvičení jógy (Studio Háta Třeboň). Vrcholem týdne byl Běh pro Kleofáše. Zatímco jsme závodili,
na.Masarykově náměstí mohli lidé přispívat nákupem oblečení v benefiční Hadrárně.
 
Jak jsme strávili advent? V Třeboni se uskutečnil benefiční festival v  rockovém klubu Tunel. V Plzni pro nás Evangelická církev
metodistická zorganizovala adventní sbírku. Podpořili nás také jindřichohradečtí sportovci na Mistrovství republiky v Benchpress
a.Fitko Eden. Poslední svíci na velkém adventním věnci v  Třeboni zapálila ředitelka hospice Irena Kalná společně s  farářem
Martinem Bětuňákem. Při této příležitosti jsme symbolicky zakončili hospicový rok prodejem Lucerniček pro Kleofáše, ve kterých si
lidé mohli odnést Betlémské světlo do svých domovů.
 
Kromě zmíněných benefičních akcí, kterých bylo v  roce 2019 požehnaně, jsme se také rozvíjeli a vzdělávali. V  říjnu jsme
v Pelhřimově navštívili Dny domácí hospicové péče, kde naše ředitelka Petra Brychtová představila perinatální hospicovou péči,
a.nově vzniklou organizaci Jihočeské Dítě v srdci. Tohoto tématu se dotýká také nové vzpomínkové místo na třeboňském hřbitově
sv. Alžběty, které jsme v  říjnu slavnostně odhalili. Pomník vytvořil z hořického pískovce Lukáš Šimek a symbolizuje lůno matky
a.nenarozený plod. Pietní místo je určeno pro ty, kteří přišli během těhotenství, porodu nebo během života o dítě.
 
Vedle přelomových činností pro rozvoj sv. Kleofáše jsme se věnovali také „běžným“ činnostem. Postarali jsme se o 42 pacientů
v hospicové péči. Odlehčovací služby jsme poskytli 40 rodinám. Kolegové v poradně byli k dispozici pro více než 1 350 konzultací.
Pomáhali rodinám našich pacientů i klientům z řad veřejnosti v nelehké době po oznámení nepříznivé diagnózy, v době péče o těžce
nemocné a umírající blízké i v době truchlení. Půjčovali jsme kompenzační pomůcky hospicovým pacientům i veřejnosti, v  roce
2019 to bylo celkem 355 pomůcek.

Fyzické osoby
Auský Jaroslav, Bárta Tomáš, Baštová Alena, Bayer Jakub, Bencs Josef, Bencsová Bohumila, Beránková Diana, Bezemková Michaela, Bosák Michal, Bošek Hynek, Boubínová Eliška, Brabcová Eva, Brabcová Hana, Brožová Ludmila, Brychta Miloš,
Brychta Tomáš, Cepáková Anna, Cmunt Václav, Čechová Dana, Čermáková Danuše, Čížek Petr, Čížková Maria, Danělišyn Marek, Dolanská Blanka, Doležel Petr, Doleželová Mirka, Ďoubal Jakub, Ďoubalová Jarmila, Doubek Petr, Dusková Renata,
Dušková Diana, Ettler Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler Václav, Faflíková Dana, Felberová Jitka, Fialová Jana, Fiktusová Jana, Fišerová Pegleyová Barbora, Fričová Kateřina, Fryš Čestmír, Fürstová Anežka, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold Dominik,
Götzová Marcela, Gráfová Helena, Grillová Jana, Gvizd Michal, Hála Vojtěch, Hanigerová Drahomíra, Hánová Hana, Harmečná Milada a Hanušovi, Holinkovi Jaroslava a Ladislav, Holušová Marie a Petr, Holzerová Petra, Hosnedlová Pavla, Hošková,
Hořejší Čejková Petra, Hurych Hájková Radka, Chaloupka Daniel, Chaloupka Zdeněk, Janochová Vlasta, Jelínková Alexandra, Juráš Jan, Kalná Irena, Kalná Marcela, Kalný Petr, Kaňková Andrea, Kesl Jan, Klein Miroslav, Klimešová Jitka, Kocourková
Monika, Kolářová Pavlína, Kopeček Adam, Koranda Petr, Kotyzová Michaela, Krausová Anna, Krausová Lenka, Krňoulová Miloslava, Kukal Petr, Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květ Jan, Látal Jaromír, Ledlová Renata, Leitgebová Zdeňka, Lukavský
Jaromír, Macků Lenka, Maděryč Vojtěch, Mácha Zbyněk, Machytková Marina, Maršík Pavel, Matějka Jiří, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matysková Eva, Mayerová Eva, Měkuta Kryštof, Melicharová Lucie, Mičková Věra, Mikula Marian, Mikulová
Lea, Mikyšková Linda, Mládek Jan, Munzarová Simona, Nedvědová Růžena, Němcová Barbora, Němcová Ludmila, Nemravová Jana, Neumannová Iva, Novotní Silvie a Josef, Oppolzerová Jaroslava, Orlová Kateřina, Österreicher Malíková Jana, Ouška
Jana a Jan, Pakostová Božena, Paxová Veronika, Pech Michal, Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeiferová Petra, Pindrochová Věra, Placatkovi Martin a Monika, Pokorná Klára, Polišenský Otta, Potocká Barbora, Prášil Ondřej, Prášilová Jana, Pražma
Pavel, Přibil Jan, Rameš Václav, Ranglová Iveta, Rimešová Pavla, Rindtová Zdeňka, Roudenský Václav, Rybář Stanislav, Rybová Tereza, Řáda Matěj, Řádová Blanka, Řepová Veronika, Řeřichovi Lenka a Filip, Satrapa Tomáš, Seberová Alena, Sedláčková
Lenka, Schwarzenberg Karel, Skočná Jana, Slanina Jindřich, Součková Bohumila, Šachlová Petra, Šebor Jan, Šefčík Jiří, Šídlová Alenka, Šimek František, Šimůnek Jindřich, Šizling Jiří, Škopek Jiří, Šmíd Ladislav, Šperlín Aleš, Šťastná Adéla, Štíchová
Dagmar, Tichavová Barbora, Tlamsa František, Trníková Jana, Trubač Martin, Třebín Milan, Tuček Jiří, Ušák Timotej, Vačkářová Miroslava, Válek Libor, Valentová Ivana, Valentová Pavla, Válková Jitka, Vaňková Dana, Vaňková Jaroslava, Veselý Ivan,
Vítová Milada, Vochosková Miluše, Vondrková Eva, Vořechovská Kamila, Vrátný Jaroslav, Wegerová Petra, Zemánková Aneta, Žoudlík Michal
 
Právnické osoby
Lékárna U nemocnice, s.r.o., AUTO BEJDA s.r.o., Autoenergo U Matějků Helena Ludvíková, Biosystémy s.r.o., Bohemia Hydraulic a.s., Brychta David, Divadelní společnost Jablonský z.s., Divadelní spolek Kajetán, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova, FIEDLER AMS s.r.o., Fórum dárců z.s., František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV, Fürst Karel Ing., Hovorka Oldřich Mgr., Intemo s.r.o., Janda Kamil Ing.,
Janoušek Pavel Mgr., Jihočeské Dítě v srdci, z.s., Kubica Jan Mgr., MEDIBABY, s.r.o., Město Jindřichův Hradec, Město Lišov, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Třeboň, Město Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko,
Městys Chlum u Třeboně, MONETA Money Bank, a.s., Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, Nadace AGROFERT, Nadace Divoké husy, Nadace J&T, Nadace O2, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond na podporu
rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet, Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec Majdalena, Obec Nová Ves nad Lužnicí, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Pístina, Obec Příbraz, OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo Třeboně z.s., Pfauser Pavel,
PLOSAB s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., RAUL, s.r.o., Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, ŘKF Lišov, Skils - nadační fond, Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Spolek Hippolyt, Šarman Lumír Ing., Toman Jan Mgr., Tunel music bar, ZC s.r.o.
 
Darovali nám čas...
Ze srdce děkujeme také řadě vzácných lidí, kteří pomáhají hospici jako dobrovolníci. Setkáváme se s vámi na trzích, při organizaci benefičních akcí, při fotografování našeho týmu. Pomáháte nám s grafickým zpracováním materiálů a s dalšími
aktivitami.
 

Administrativa
V roce 2019 se rozrostlo i naše administrativní zázemí, které se stará především o projekty, granty, nadace a také PR a fundraising.
Personální zajištění a administrativu spravovala Martina Brychtová a Marie Holušová. O firemní dárce nově pečovala Barbora
Potocká, o individuální dárce se starala Petra Pfeiferová, PR a marketing zajišťovala Barbora Drachovská. Projekty měla na starosti
Lenka Felcmanová. Vše drželo pohromadě díky ředitelce Petře Brychtové a od podzimních měsíců díky ředitelce Ireně Kalné.
 
Dobročinný obchod
V Třeboni provozujeme dobročinný obchod, kde nabízíme regionální a rukodělné výrobky našich dobrovolníků. Těší nás spolupráce
s firmou Bylinky od Světa,  jejíž majitelka Lada Čuříková nabízí ovocné a bylinné sirupy. Již tradičně se účastníme řady řemeslných
trhů. O dobročinný obchod se starala Barbora Drachovská a Petra Pfeiferová.
 
Knihovna
Naše knihovna slouží všem zájemcům o literaturu s tématem konce lidského života. Jsme otevřeni široké veřejnosti, studentům
i profesionálům v třeboňském kontaktním místě. V tuto chvíli nabízíme k zapůjčení 347 knih. Knihovnu měla v Kleofáši na starost
Marika Jasanská.

Stav do 31. 10. 2019
 
Správní rada
předseda správní rady: MUDr. Libor Válek
člen správní rady: Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328, DIČ: CZ22707328
Telefon: 739 341 087
www.kleofas.cz
E-mail: info@kleofas.cz
Číslo účtu: 7071727399/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4640464389/0800
Návrh, ilustrace a grafické zpracování: Helena Gráfová
Texty: Irena Kalná, Petra Pfeiferová, Barbora Potocká, Barbora Drachovská
Kompletní účetní závěrka je uložena ve sbírce listin.

Počty zaměstnanců: Zdravotní sestry: 9, Lékaři: 4, Psycholog: 2, Pracovníci v sociálních službách: 5, Poradce pro pečující a pozůstalé: 1,
Sociální pracovník: 1, Projektový manažer: 1, PR a fundraising: 3, Administrativa: 3, Pastorační asistent: 1

Náklady Výnosy

Jak jsme to rozbalili v roce 2019Co je nového?

Jak naložíme s darovanou stokorunou?

41 Kč
Domácí

hospicová péče

30 Kč
Terénní sociální

služby
19 Kč

Poradna

Za Vaši podporu obrovské díky!

Stav od 1. 11. 2019
 
Správní rada
předsedkyně správní rady: Vlasta Petrová
člen správní rady:  Mgr. Petra Brychtová
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: MUDr. Libor Válek
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Irena Kalná

Terénní sociální služby
Terénní sociální služby jsou
tu na podporu pečujících,
kterým dokážeme díky
každodenní péči našich
pečovatelek o dlouhodobě
nemocné klienty jejich
úlohu ulehčit. Pomáháme
rodině, aby mohla zvládnout
balanc mezi prací, péčí
a také péčí o sebe samé.
Tuto potřebnou práci
vykonávaly Blanka Nová,
Lenka Řeřichová, Jaroslava
Pecušíková, Vlaďka
Ryklíková, Marika Jasanská,
Lenka Burešová, Marie
Břicháčková a Petra
Radová.
 
 

Poradna
V naší sociální 
a psychologické
poradně děláme
maximum, abychom
vám pomohli 
v tíživých životních
situacích spojených
se ztrátou blízkého
člověka. Tuto péči
zajišťovala:
Tereza Maříková,
Vendula Jirsová,
Šárka Pfauserová,
Blanka Nová
a Lenka Řeřichová.
 
 

V roce 2019 činily náklady na provoz hospice 7 584 995 Kč.
Další podrobnosti o hospodaření naleznou zájemci ve zprávě auditora na webu hospice.



Mzdy
69%

Materiál
12%

Ostatní 
2%

Služby 
17%

Příjmy od samosprávy
33%

Dary
18%

Nadace
18%

Dotace
16%

Prodej 
14%

Ostatní
1%

 
Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše, 
rok se s  rokem sešel a vy máte v  rukou naši další výroční zprávu, tentokrát za rok 2019. Jistě se těšíte, co nového se o našem, vašem hospici dozvíte.
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Proč zrovna balicí papír? Inspiroval nás hned z několika důvodů. Jak jsme naši práci v  roce 2019
rozbalili, jak jsme přibalili nové zaměstnance, podporovatele, dárce a příznivce. Jak jsme pomohli poskládat do balíčku vzpomínky na milované blízké
rodinám, které jsme během roku doprovázeli.
 
V minulé výroční zprávě jsem přirovnala rozvoj hospice k vývoji dítěte. Skončili jsme u pětiletého dítěte, samostatného, dychtivého nových objevů. Kde jsme
tedy dnes? Letos, na jaře 2020, bych náš hospic přirovnala k mladému dospělému. Vím, je to skok, který jsme udělali právě během minulého roku. Co se
událo? Protože jsme se rozrostli od roku 2018 téměř dvojnásobně, bylo na čase, abychom se znovu všichni sešli a společně se zamysleli nad tím, co a proč
děláme. Možná se to na první pohled zdá zřejmé, ale věřte nevěřte, setkání přesto provázela bouřlivá diskuse. Takové setkání proběhlo během roku ještě
dvakrát a výsledkem bylo vytvoření našeho prvního uceleného strategického plánu. Vedle toho tato setkání posílila a povzbudila týmového ducha.
 
V květnu 2019 jsme se rozhodli otevřít kontaktní místo hospice i v Jindřichově Hradci. Jsou to další otevřené dveře pro všechny, kteří potřebují pomoc,
sdílení a podporu při péči o svého blízkého během nemoci i po jeho odchodu. Jsme moc vděčni za velkorysou podporu města Jindřichův Hradec. Zkušenost
potvrdila, že od počátku místo slouží svému účelu naplno. Spolu s nárůstem zaměstnanců a rodin, kterým pomáháme, narůstají logicky i náklady na provoz
hospice. Když na jaře ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo grant na podporu rozvoje domácích hospiců, neváhali jsme a přihlásili jsme se. Jako jeden ze
sedmi podpořených hospiců v  republice nám tento tříletý projekt umožnil posílení a rozšíření týmu do velikosti, kterou požadují zdravotní pojišťovny.
Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením, získali jsme odbornost 926 pro poskytování mobilní specializované paliativní péče pro okres Jindřichův Hradec,
a.jednání se rozběhla. Stálo nás to hodně sil. Byl to běh na dlouhou trať a o to větší byla naše radost, když jsme na konci října podepsali naši první smlouvu
se zdravotní pojišťovnou.
 
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu na poli paliativní péče podpořený Nadačním fondem Avast. Soustředil se na rozvoj spolupráce mezi mobilními
hospici v  kraji, nemocnicemi a jihočeským krajským úřadem. V  rámci projektu probíhala pracovní setkání, workshopy a přednášky. Několik našich
pracovníků se zúčastnilo mezinárodní konference paliativní péče v Berlíně. Navázali jsme spolupráci s hospicem v Gmündu. Velice děkuji Nadačnímu fondu
Avast za dlouholetou podporu rozvoje paliativní péče v naší republice.
 
Dlouholetá a neúnavná práce naší paní ředitelky Petry Brychtové byla oceněna krásnou Cenou Ď, kterou v  červnu převzala v Národním divadle. Dalším
velkým úspěchem a potěšením byla nominace na prestižní cenu Neziskovka roku. Nejprve jsme se zalekli, protože podmínky soutěže jsou přísné a kladou
na organizace velké nároky. Přijali jsme tuto výzvu, která nás posunula a pomohla vylepšit mnohé procesy. Na počátku roku 2020 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde jsme získali 2. místo v kategorii středních neziskových organizací.
 
Na podzim proběhl již tradičně Týden pro hospic. Protože se k nám v létě přidaly dvě nové kolegyně na PR a fundraising, rozhodli jsme se poprvé rozšířit
týden i do Jindřichova Hradce. Během této události plné kultury došlo k  mnoha milý setkáním plných radosti, povzbuzení a vděčnosti, která nás,
zaměstnance hospice, dobrovolníky a příznivce spojuje pevným poutem. Děkuji z celého srdce vám všem, kteří jste nám pomáhali.
 
Koncem října přišla již delší dobu avizovaná změna. Paní ředitelka Petra Brychtová se rozloučila a s důvěrou předala své dítě Kleofáše do našich rukou.
Záměrně píši „našich“, i když jsem ředitelské místo obsadila já. Mám kolem sebe partu úžasných lidí, se kterými se snažíme vést náš hospic směrem,
kterým jsme kráčeli pod vedením Petry. Až teď si uvědomujeme, kolik nezměrné práce, času a energie Petra za všechny ty roky do Kleofáše vložila, a jak
obdivuhodná žena to je. Znovu jí chci za vše poděkovat. Nasadila vysokou laťku. Výše jsem popisovala mnoho různých aktivit, které jsme v hospici za
minulý rok prožili. Naším nejdůležitějším a největším posláním a zároveň radostí, je péče. Péče a podpora těch, které po kratičkou, někdy delší, dobu
doprovázíme na jejich životní pouti, jež se zde na zemi uzavírá. Bez jejich blízkých, kteří s  láskou a obětavostí stojí po jejich boku, by naše péče nebyla
možná. A právě tito lidé jsou pro nás opravdovými hrdiny naší doby. Lidé, kteří nám všem ukazují na hodnoty, jež jsou neměnné, životadárné a důležité.
Mluvím o lidskosti, odvaze, odpuštění, velkorysosti a lásce.
 
Využívám této příležitosti k poděkování. Děkuji v první řadě všem těm krásným lidem, se kterými mám možnost pracovat. Našim sestřičkám, pečovatelkám,
lékařům, kolegyním v poradně, PR a fundraisingu i administrativnímu zázemí. Děkuji všem rodinám, které se na nás obrací. Za jejich důvěru a za jejich
odvahu doprovázet svého blízkého až do posledního nádechu a výdechu. Děkuji našim podporovatelům, firmám, nadacím a nadačním fondům i velké řadě
jednotlivců. Bez jejich finanční podpory bychom nemohli fungovat. Děkuji našim dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhají. Někteří praktickou pomocí
při akcích, uspořádáním koncertu, divadelního představení či mnoha dalšími kreativními způsoby. Je to obdivuhodné, co vše lidé pro dobrou věc vymyslí!
Děkuji všem úředníkům na městech a obcích, se kterými jednáme. Setkáváme se s  milým přijetím. Jsme a vždy budeme služba pro všechny z  naší
třeboňské a jindřichohradecké komunity. Děkuji za podporu, které se nám dostává z  jihočeského krajského úřadu. Děkuji také všem přátelům z ostatních
hospiců v republice za kolegialitu, povzbuzení a sdílení zkušeností. Děkuji i kolegům z nemocnic a sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme ku
prospěchu našich pacientů a jejich blízkých. Děkuji také vám, kteří tuto výroční zprávu právě čtete, protože tím vyjadřujete svůj zájem o náš hospic. Vážíme
si vás.
 
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Výroční zprávy po přečtení běžně končí v koši. Do té naší můžete zabalit malý dárek pro své blízké,
nebo si ji třeba pověsit jako plakát rozjasňující vaši stěnu. Chceme tím poslat světu zprávu, že je dobré se v běhu všedních dnů zastavit a nově nahlédnout
možnosti obyčejných věcí i našich životů. Je tomu tak i s myšlenkami, zážitky a především s našimi vztahy. Stojí za to popřemýšlet, co s nimi uděláme.
Doprovázení pacientů nás učí, že ovoce našich životů vidíme jasně až na jeho konci. 
Irena Kalná, ředitelka

Hospodarení

Zamestnanci
Brychtová Martina, Brychtová Petra, Břicháčková Marie, Burešová Lenka, Drachovská Barbora, Felcmanová Lenka, Holušová Marie,
Hrbek Martin, Jasanská Marika, Jirsová Vendula, Kalná Irena, Kubová Petra, Maříková Tereza, Motyčková Petra, Nová Blanka,
Novotná Kateřina, Novotná Kateřina ml., Opršalová Petra, Oušková Lenka, Pecušíková Jaroslava, Pfauserová Šárka, Pfeifer František,
Pfeiferová Petra, Pincová Lucie, Potocká Barbora, Radová Petra, Ryklíková Vladimíra, Řeřicha Filip, Řeřichová Lenka, Sosnová
Kateřina, Zýková Eva

10 Kč
Pujčovna

Pujčovna pomucek
Hlavním cílem půjčovny
kompenzačních pomůcek
je zajistit klientům takové
vybavení, které jim
usnadní dny strávené
v domácím prostředí 
a pomůže zajistit jejich
důstojnost a lidskost.
Služby půjčovny nabízíme
také široké veřejnosti. 
Na podzim roku 2019
jsme otevřeli novou
půjčovnu na poliklinice
v Jindřichově Hradci,
s jejím rozjezdem nám
pomáhala především
naše dobrovolnice Marie
Ližanová a také Lukáš
Richter. Celkově půjčovnu
koordinovala Jaroslava
Pecušíková.

Výroční zpráva 2019

Domácí hospicová péče
Náš lékař pacienta přijme 
do domácího hospice a nastaví
mu plán péče tak, aby 
v závěrečném období života
netrpěl bolestí a byla mu
zachována lidská důstojnost.
Sestřička k pacientovi a jeho
rodině pravidelně dojíždí domů
a stará se o fyzické i psychické
zdraví pacienta a doprovází
celou rodinu v této nelehké
životní etapě. Lékařské zázemí
v roce 2019 tvořili Eva Zýková,
Filip Řeřicha, Martin Hrbek
a František Pfeifer. Tým
zdravotních sestřiček vedla
Petra Opršalová a k ruce měla
Lucii Pincovou, Kateřinu
Novotnou, Petru Motyčkovou,
Kateřinu Sosnovou, Lenku
Ouškovou a Petru Kubovou.
 
 

 
Rok 2019 jsme rozbalili ve velkém stylu. Otevřeli jsme jej autorským čtením Anežky Zemenové s obrázky Alžběty Kalné
v českobudějovickém klubu Horká vana. V březnu jsme v Jindřichově Hradci otevřeli naši novou pobočku. V dubnu jsme naše dárce
i rodiny pozvali na Národní pouť za hospice na Svatou horu u Příbrami. V květnu jsme lázeňskou kulturní sezónu obohatili hojně
navštíveným koncertem Tria Ridente. V červnu hostila výstavní síň v borovanském zámku výstavu fotografií Spolu doma. Momentky
z péče v rodinách zachytili fotografové Anna Petrželová a Jan Voběrek. Díky nim jsme mohli návštěvníkům přiblížit práci domácího
hospice. V červnu se konal koncert souboru Viva Musica v Lomnici nad Lužnicí. Již potřetí jsme se zapojili do akce Zažít Třeboň
jinak a připravili jsme oblíbený bleší trh. Výtěžkem nás podpořil již tradičně bazar knih a prodej koláčů, prodej kávy a ovocných
smoothies a prodej limonád ze sirupů Bylinky od Světa. 
 
V září se uskutečnil druhý ročník koncertu Pavla Barnáše a jeho přátel ve Schwarzenberské hrobce. V  září a říjnu jsme naši
pozornost zaměřili na Týden pro hospic. Jeho tváří se stal herec Pavel Liška a pestrý program naplnil Papučový den, autorská čtení,
divadelní představení ochotníků z  Třeboně (DS Kajetán) i Jindřichova Hradce (Spolek Jablonský), beseda s  Alešem Palánem,
koncert souboru KoS a cvičení jógy (Studio Háta Třeboň). Vrcholem týdne byl Běh pro Kleofáše. Zatímco jsme závodili,
na.Masarykově náměstí mohli lidé přispívat nákupem oblečení v benefiční Hadrárně.
 
Jak jsme strávili advent? V Třeboni se uskutečnil benefiční festival v  rockovém klubu Tunel. V Plzni pro nás Evangelická církev
metodistická zorganizovala adventní sbírku. Podpořili nás také jindřichohradečtí sportovci na Mistrovství republiky v Benchpress
a.Fitko Eden. Poslední svíci na velkém adventním věnci v  Třeboni zapálila ředitelka hospice Irena Kalná společně s  farářem
Martinem Bětuňákem. Při této příležitosti jsme symbolicky zakončili hospicový rok prodejem Lucerniček pro Kleofáše, ve kterých si
lidé mohli odnést Betlémské světlo do svých domovů.
 
Kromě zmíněných benefičních akcí, kterých bylo v  roce 2019 požehnaně, jsme se také rozvíjeli a vzdělávali. V  říjnu jsme
v Pelhřimově navštívili Dny domácí hospicové péče, kde naše ředitelka Petra Brychtová představila perinatální hospicovou péči,
a.nově vzniklou organizaci Jihočeské Dítě v srdci. Tohoto tématu se dotýká také nové vzpomínkové místo na třeboňském hřbitově
sv. Alžběty, které jsme v  říjnu slavnostně odhalili. Pomník vytvořil z hořického pískovce Lukáš Šimek a symbolizuje lůno matky
a.nenarozený plod. Pietní místo je určeno pro ty, kteří přišli během těhotenství, porodu nebo během života o dítě.
 
Vedle přelomových činností pro rozvoj sv. Kleofáše jsme se věnovali také „běžným“ činnostem. Postarali jsme se o 42 pacientů
v hospicové péči. Odlehčovací služby jsme poskytli 40 rodinám. Kolegové v poradně byli k dispozici pro více než 1 350 konzultací.
Pomáhali rodinám našich pacientů i klientům z řad veřejnosti v nelehké době po oznámení nepříznivé diagnózy, v době péče o těžce
nemocné a umírající blízké i v době truchlení. Půjčovali jsme kompenzační pomůcky hospicovým pacientům i veřejnosti, v  roce
2019 to bylo celkem 355 pomůcek.

Fyzické osoby
Auský Jaroslav, Bárta Tomáš, Baštová Alena, Bayer Jakub, Bencs Josef, Bencsová Bohumila, Beránková Diana, Bezemková Michaela, Bosák Michal, Bošek Hynek, Boubínová Eliška, Brabcová Eva, Brabcová Hana, Brožová Ludmila, Brychta Miloš,
Brychta Tomáš, Cepáková Anna, Cmunt Václav, Čechová Dana, Čermáková Danuše, Čížek Petr, Čížková Maria, Danělišyn Marek, Dolanská Blanka, Doležel Petr, Doleželová Mirka, Ďoubal Jakub, Ďoubalová Jarmila, Doubek Petr, Dusková Renata,
Dušková Diana, Ettler Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler Václav, Faflíková Dana, Felberová Jitka, Fialová Jana, Fiktusová Jana, Fišerová Pegleyová Barbora, Fričová Kateřina, Fryš Čestmír, Fürstová Anežka, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold Dominik,
Götzová Marcela, Gráfová Helena, Grillová Jana, Gvizd Michal, Hála Vojtěch, Hanigerová Drahomíra, Hánová Hana, Harmečná Milada a Hanušovi, Holinkovi Jaroslava a Ladislav, Holušová Marie a Petr, Holzerová Petra, Hosnedlová Pavla, Hošková,
Hořejší Čejková Petra, Hurych Hájková Radka, Chaloupka Daniel, Chaloupka Zdeněk, Janochová Vlasta, Jelínková Alexandra, Juráš Jan, Kalná Irena, Kalná Marcela, Kalný Petr, Kaňková Andrea, Kesl Jan, Klein Miroslav, Klimešová Jitka, Kocourková
Monika, Kolářová Pavlína, Kopeček Adam, Koranda Petr, Kotyzová Michaela, Krausová Anna, Krausová Lenka, Krňoulová Miloslava, Kukal Petr, Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květ Jan, Látal Jaromír, Ledlová Renata, Leitgebová Zdeňka, Lukavský
Jaromír, Macků Lenka, Maděryč Vojtěch, Mácha Zbyněk, Machytková Marina, Maršík Pavel, Matějka Jiří, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matysková Eva, Mayerová Eva, Měkuta Kryštof, Melicharová Lucie, Mičková Věra, Mikula Marian, Mikulová
Lea, Mikyšková Linda, Mládek Jan, Munzarová Simona, Nedvědová Růžena, Němcová Barbora, Němcová Ludmila, Nemravová Jana, Neumannová Iva, Novotní Silvie a Josef, Oppolzerová Jaroslava, Orlová Kateřina, Österreicher Malíková Jana, Ouška
Jana a Jan, Pakostová Božena, Paxová Veronika, Pech Michal, Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeiferová Petra, Pindrochová Věra, Placatkovi Martin a Monika, Pokorná Klára, Polišenský Otta, Potocká Barbora, Prášil Ondřej, Prášilová Jana, Pražma
Pavel, Přibil Jan, Rameš Václav, Ranglová Iveta, Rimešová Pavla, Rindtová Zdeňka, Roudenský Václav, Rybář Stanislav, Rybová Tereza, Řáda Matěj, Řádová Blanka, Řepová Veronika, Řeřichovi Lenka a Filip, Satrapa Tomáš, Seberová Alena, Sedláčková
Lenka, Schwarzenberg Karel, Skočná Jana, Slanina Jindřich, Součková Bohumila, Šachlová Petra, Šebor Jan, Šefčík Jiří, Šídlová Alenka, Šimek František, Šimůnek Jindřich, Šizling Jiří, Škopek Jiří, Šmíd Ladislav, Šperlín Aleš, Šťastná Adéla, Štíchová
Dagmar, Tichavová Barbora, Tlamsa František, Trníková Jana, Trubač Martin, Třebín Milan, Tuček Jiří, Ušák Timotej, Vačkářová Miroslava, Válek Libor, Valentová Ivana, Valentová Pavla, Válková Jitka, Vaňková Dana, Vaňková Jaroslava, Veselý Ivan,
Vítová Milada, Vochosková Miluše, Vondrková Eva, Vořechovská Kamila, Vrátný Jaroslav, Wegerová Petra, Zemánková Aneta, Žoudlík Michal
 
Právnické osoby
Lékárna U nemocnice, s.r.o., AUTO BEJDA s.r.o., Autoenergo U Matějků Helena Ludvíková, Biosystémy s.r.o., Bohemia Hydraulic a.s., Brychta David, Divadelní společnost Jablonský z.s., Divadelní spolek Kajetán, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova, FIEDLER AMS s.r.o., Fórum dárců z.s., František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV, Fürst Karel Ing., Hovorka Oldřich Mgr., Intemo s.r.o., Janda Kamil Ing.,
Janoušek Pavel Mgr., Jihočeské Dítě v srdci, z.s., Kubica Jan Mgr., MEDIBABY, s.r.o., Město Jindřichův Hradec, Město Lišov, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Třeboň, Město Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko,
Městys Chlum u Třeboně, MONETA Money Bank, a.s., Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, Nadace AGROFERT, Nadace Divoké husy, Nadace J&T, Nadace O2, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond na podporu
rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet, Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec Majdalena, Obec Nová Ves nad Lužnicí, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Pístina, Obec Příbraz, OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo Třeboně z.s., Pfauser Pavel,
PLOSAB s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., RAUL, s.r.o., Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, ŘKF Lišov, Skils - nadační fond, Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Spolek Hippolyt, Šarman Lumír Ing., Toman Jan Mgr., Tunel music bar, ZC s.r.o.
 
Darovali nám čas...
Ze srdce děkujeme také řadě vzácných lidí, kteří pomáhají hospici jako dobrovolníci. Setkáváme se s vámi na trzích, při organizaci benefičních akcí, při fotografování našeho týmu. Pomáháte nám s grafickým zpracováním materiálů a s dalšími
aktivitami.
 

Administrativa
V roce 2019 se rozrostlo i naše administrativní zázemí, které se stará především o projekty, granty, nadace a také PR a fundraising.
Personální zajištění a administrativu spravovala Martina Brychtová a Marie Holušová. O firemní dárce nově pečovala Barbora
Potocká, o individuální dárce se starala Petra Pfeiferová, PR a marketing zajišťovala Barbora Drachovská. Projekty měla na starosti
Lenka Felcmanová. Vše drželo pohromadě díky ředitelce Petře Brychtové a od podzimních měsíců díky ředitelce Ireně Kalné.
 
Dobročinný obchod
V Třeboni provozujeme dobročinný obchod, kde nabízíme regionální a rukodělné výrobky našich dobrovolníků. Těší nás spolupráce
s firmou Bylinky od Světa,  jejíž majitelka Lada Čuříková nabízí ovocné a bylinné sirupy. Již tradičně se účastníme řady řemeslných
trhů. O dobročinný obchod se starala Barbora Drachovská a Petra Pfeiferová.
 
Knihovna
Naše knihovna slouží všem zájemcům o literaturu s tématem konce lidského života. Jsme otevřeni široké veřejnosti, studentům
i profesionálům v třeboňském kontaktním místě. V tuto chvíli nabízíme k zapůjčení 347 knih. Knihovnu měla v Kleofáši na starost
Marika Jasanská.

Stav do 31. 10. 2019
 
Správní rada
předseda správní rady: MUDr. Libor Válek
člen správní rady: Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328, DIČ: CZ22707328
Telefon: 739 341 087
www.kleofas.cz
E-mail: info@kleofas.cz
Číslo účtu: 7071727399/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4640464389/0800
Návrh, ilustrace a grafické zpracování: Helena Gráfová
Texty: Irena Kalná, Petra Pfeiferová, Barbora Potocká, Barbora Drachovská
Kompletní účetní závěrka je uložena ve sbírce listin.

Počty zaměstnanců: Zdravotní sestry: 9, Lékaři: 4, Psycholog: 2, Pracovníci v sociálních službách: 5, Poradce pro pečující a pozůstalé: 1,
Sociální pracovník: 1, Projektový manažer: 1, PR a fundraising: 3, Administrativa: 3, Pastorační asistent: 1

Náklady Výnosy

Jak jsme to rozbalili v roce 2019Co je nového?

Jak naložíme s darovanou stokorunou?

41 Kč
Domácí

hospicová péče

30 Kč
Terénní sociální

služby
19 Kč

Poradna

Za Vaši podporu obrovské díky!

Stav od 1. 11. 2019
 
Správní rada
předsedkyně správní rady: Vlasta Petrová
člen správní rady:  Mgr. Petra Brychtová
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: MUDr. Libor Válek
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Irena Kalná

Terénní sociální služby
Terénní sociální služby jsou
tu na podporu pečujících,
kterým dokážeme díky
každodenní péči našich
pečovatelek o dlouhodobě
nemocné klienty jejich
úlohu ulehčit. Pomáháme
rodině, aby mohla zvládnout
balanc mezi prací, péčí
a také péčí o sebe samé.
Tuto potřebnou práci
vykonávaly Blanka Nová,
Lenka Řeřichová, Jaroslava
Pecušíková, Vlaďka
Ryklíková, Marika Jasanská,
Lenka Burešová, Marie
Břicháčková a Petra
Radová.
 
 

Poradna
V naší sociální 
a psychologické
poradně děláme
maximum, abychom
vám pomohli 
v tíživých životních
situacích spojených
se ztrátou blízkého
člověka. Tuto péči
zajišťovala:
Tereza Maříková,
Vendula Jirsová,
Šárka Pfauserová,
Blanka Nová
a Lenka Řeřichová.
 
 

V roce 2019 činily náklady na provoz hospice 7 584 995 Kč.
Další podrobnosti o hospodaření naleznou zájemci ve zprávě auditora na webu hospice.



Mzdy
69%

Materiál
12%

Ostatní 
2%

Služby 
17%

Příjmy od samosprávy
33%

Dary
18%

Nadace
18%

Dotace
16%

Prodej 
14%

Ostatní
1%

 
Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše, 
rok se s  rokem sešel a vy máte v  rukou naši další výroční zprávu, tentokrát za rok 2019. Jistě se těšíte, co nového se o našem, vašem hospici dozvíte.
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Proč zrovna balicí papír? Inspiroval nás hned z několika důvodů. Jak jsme naši práci v  roce 2019
rozbalili, jak jsme přibalili nové zaměstnance, podporovatele, dárce a příznivce. Jak jsme pomohli poskládat do balíčku vzpomínky na milované blízké
rodinám, které jsme během roku doprovázeli.
 
V minulé výroční zprávě jsem přirovnala rozvoj hospice k vývoji dítěte. Skončili jsme u pětiletého dítěte, samostatného, dychtivého nových objevů. Kde jsme
tedy dnes? Letos, na jaře 2020, bych náš hospic přirovnala k mladému dospělému. Vím, je to skok, který jsme udělali právě během minulého roku. Co se
událo? Protože jsme se rozrostli od roku 2018 téměř dvojnásobně, bylo na čase, abychom se znovu všichni sešli a společně se zamysleli nad tím, co a proč
děláme. Možná se to na první pohled zdá zřejmé, ale věřte nevěřte, setkání přesto provázela bouřlivá diskuse. Takové setkání proběhlo během roku ještě
dvakrát a výsledkem bylo vytvoření našeho prvního uceleného strategického plánu. Vedle toho tato setkání posílila a povzbudila týmového ducha.
 
V květnu 2019 jsme se rozhodli otevřít kontaktní místo hospice i v Jindřichově Hradci. Jsou to další otevřené dveře pro všechny, kteří potřebují pomoc,
sdílení a podporu při péči o svého blízkého během nemoci i po jeho odchodu. Jsme moc vděčni za velkorysou podporu města Jindřichův Hradec. Zkušenost
potvrdila, že od počátku místo slouží svému účelu naplno. Spolu s nárůstem zaměstnanců a rodin, kterým pomáháme, narůstají logicky i náklady na provoz
hospice. Když na jaře ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo grant na podporu rozvoje domácích hospiců, neváhali jsme a přihlásili jsme se. Jako jeden ze
sedmi podpořených hospiců v  republice nám tento tříletý projekt umožnil posílení a rozšíření týmu do velikosti, kterou požadují zdravotní pojišťovny.
Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením, získali jsme odbornost 926 pro poskytování mobilní specializované paliativní péče pro okres Jindřichův Hradec,
a.jednání se rozběhla. Stálo nás to hodně sil. Byl to běh na dlouhou trať a o to větší byla naše radost, když jsme na konci října podepsali naši první smlouvu
se zdravotní pojišťovnou.
 
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu na poli paliativní péče podpořený Nadačním fondem Avast. Soustředil se na rozvoj spolupráce mezi mobilními
hospici v  kraji, nemocnicemi a jihočeským krajským úřadem. V  rámci projektu probíhala pracovní setkání, workshopy a přednášky. Několik našich
pracovníků se zúčastnilo mezinárodní konference paliativní péče v Berlíně. Navázali jsme spolupráci s hospicem v Gmündu. Velice děkuji Nadačnímu fondu
Avast za dlouholetou podporu rozvoje paliativní péče v naší republice.
 
Dlouholetá a neúnavná práce naší paní ředitelky Petry Brychtové byla oceněna krásnou Cenou Ď, kterou v  červnu převzala v Národním divadle. Dalším
velkým úspěchem a potěšením byla nominace na prestižní cenu Neziskovka roku. Nejprve jsme se zalekli, protože podmínky soutěže jsou přísné a kladou
na organizace velké nároky. Přijali jsme tuto výzvu, která nás posunula a pomohla vylepšit mnohé procesy. Na počátku roku 2020 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde jsme získali 2. místo v kategorii středních neziskových organizací.
 
Na podzim proběhl již tradičně Týden pro hospic. Protože se k nám v létě přidaly dvě nové kolegyně na PR a fundraising, rozhodli jsme se poprvé rozšířit
týden i do Jindřichova Hradce. Během této události plné kultury došlo k  mnoha milý setkáním plných radosti, povzbuzení a vděčnosti, která nás,
zaměstnance hospice, dobrovolníky a příznivce spojuje pevným poutem. Děkuji z celého srdce vám všem, kteří jste nám pomáhali.
 
Koncem října přišla již delší dobu avizovaná změna. Paní ředitelka Petra Brychtová se rozloučila a s důvěrou předala své dítě Kleofáše do našich rukou.
Záměrně píši „našich“, i když jsem ředitelské místo obsadila já. Mám kolem sebe partu úžasných lidí, se kterými se snažíme vést náš hospic směrem,
kterým jsme kráčeli pod vedením Petry. Až teď si uvědomujeme, kolik nezměrné práce, času a energie Petra za všechny ty roky do Kleofáše vložila, a jak
obdivuhodná žena to je. Znovu jí chci za vše poděkovat. Nasadila vysokou laťku. Výše jsem popisovala mnoho různých aktivit, které jsme v hospici za
minulý rok prožili. Naším nejdůležitějším a největším posláním a zároveň radostí, je péče. Péče a podpora těch, které po kratičkou, někdy delší, dobu
doprovázíme na jejich životní pouti, jež se zde na zemi uzavírá. Bez jejich blízkých, kteří s  láskou a obětavostí stojí po jejich boku, by naše péče nebyla
možná. A právě tito lidé jsou pro nás opravdovými hrdiny naší doby. Lidé, kteří nám všem ukazují na hodnoty, jež jsou neměnné, životadárné a důležité.
Mluvím o lidskosti, odvaze, odpuštění, velkorysosti a lásce.
 
Využívám této příležitosti k poděkování. Děkuji v první řadě všem těm krásným lidem, se kterými mám možnost pracovat. Našim sestřičkám, pečovatelkám,
lékařům, kolegyním v poradně, PR a fundraisingu i administrativnímu zázemí. Děkuji všem rodinám, které se na nás obrací. Za jejich důvěru a za jejich
odvahu doprovázet svého blízkého až do posledního nádechu a výdechu. Děkuji našim podporovatelům, firmám, nadacím a nadačním fondům i velké řadě
jednotlivců. Bez jejich finanční podpory bychom nemohli fungovat. Děkuji našim dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhají. Někteří praktickou pomocí
při akcích, uspořádáním koncertu, divadelního představení či mnoha dalšími kreativními způsoby. Je to obdivuhodné, co vše lidé pro dobrou věc vymyslí!
Děkuji všem úředníkům na městech a obcích, se kterými jednáme. Setkáváme se s  milým přijetím. Jsme a vždy budeme služba pro všechny z  naší
třeboňské a jindřichohradecké komunity. Děkuji za podporu, které se nám dostává z  jihočeského krajského úřadu. Děkuji také všem přátelům z ostatních
hospiců v republice za kolegialitu, povzbuzení a sdílení zkušeností. Děkuji i kolegům z nemocnic a sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme ku
prospěchu našich pacientů a jejich blízkých. Děkuji také vám, kteří tuto výroční zprávu právě čtete, protože tím vyjadřujete svůj zájem o náš hospic. Vážíme
si vás.
 
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Výroční zprávy po přečtení běžně končí v koši. Do té naší můžete zabalit malý dárek pro své blízké,
nebo si ji třeba pověsit jako plakát rozjasňující vaši stěnu. Chceme tím poslat světu zprávu, že je dobré se v běhu všedních dnů zastavit a nově nahlédnout
možnosti obyčejných věcí i našich životů. Je tomu tak i s myšlenkami, zážitky a především s našimi vztahy. Stojí za to popřemýšlet, co s nimi uděláme.
Doprovázení pacientů nás učí, že ovoce našich životů vidíme jasně až na jeho konci. 
Irena Kalná, ředitelka

Hospodarení

Zamestnanci
Brychtová Martina, Brychtová Petra, Břicháčková Marie, Burešová Lenka, Drachovská Barbora, Felcmanová Lenka, Holušová Marie,
Hrbek Martin, Jasanská Marika, Jirsová Vendula, Kalná Irena, Kubová Petra, Maříková Tereza, Motyčková Petra, Nová Blanka,
Novotná Kateřina, Novotná Kateřina ml., Opršalová Petra, Oušková Lenka, Pecušíková Jaroslava, Pfauserová Šárka, Pfeifer František,
Pfeiferová Petra, Pincová Lucie, Potocká Barbora, Radová Petra, Ryklíková Vladimíra, Řeřicha Filip, Řeřichová Lenka, Sosnová
Kateřina, Zýková Eva

10 Kč
Pujčovna

Pujčovna pomucek
Hlavním cílem půjčovny
kompenzačních pomůcek
je zajistit klientům takové
vybavení, které jim
usnadní dny strávené
v domácím prostředí 
a pomůže zajistit jejich
důstojnost a lidskost.
Služby půjčovny nabízíme
také široké veřejnosti. 
Na podzim roku 2019
jsme otevřeli novou
půjčovnu na poliklinice
v Jindřichově Hradci,
s jejím rozjezdem nám
pomáhala především
naše dobrovolnice Marie
Ližanová a také Lukáš
Richter. Celkově půjčovnu
koordinovala Jaroslava
Pecušíková.

Výroční zpráva 2019

Domácí hospicová péče
Náš lékař pacienta přijme 
do domácího hospice a nastaví
mu plán péče tak, aby 
v závěrečném období života
netrpěl bolestí a byla mu
zachována lidská důstojnost.
Sestřička k pacientovi a jeho
rodině pravidelně dojíždí domů
a stará se o fyzické i psychické
zdraví pacienta a doprovází
celou rodinu v této nelehké
životní etapě. Lékařské zázemí
v roce 2019 tvořili Eva Zýková,
Filip Řeřicha, Martin Hrbek
a František Pfeifer. Tým
zdravotních sestřiček vedla
Petra Opršalová a k ruce měla
Lucii Pincovou, Kateřinu
Novotnou, Petru Motyčkovou,
Kateřinu Sosnovou, Lenku
Ouškovou a Petru Kubovou.
 
 

 
Rok 2019 jsme rozbalili ve velkém stylu. Otevřeli jsme jej autorským čtením Anežky Zemenové s obrázky Alžběty Kalné
v českobudějovickém klubu Horká vana. V březnu jsme v Jindřichově Hradci otevřeli naši novou pobočku. V dubnu jsme naše dárce
i rodiny pozvali na Národní pouť za hospice na Svatou horu u Příbrami. V květnu jsme lázeňskou kulturní sezónu obohatili hojně
navštíveným koncertem Tria Ridente. V červnu hostila výstavní síň v borovanském zámku výstavu fotografií Spolu doma. Momentky
z péče v rodinách zachytili fotografové Anna Petrželová a Jan Voběrek. Díky nim jsme mohli návštěvníkům přiblížit práci domácího
hospice. V červnu se konal koncert souboru Viva Musica v Lomnici nad Lužnicí. Již potřetí jsme se zapojili do akce Zažít Třeboň
jinak a připravili jsme oblíbený bleší trh. Výtěžkem nás podpořil již tradičně bazar knih a prodej koláčů, prodej kávy a ovocných
smoothies a prodej limonád ze sirupů Bylinky od Světa. 
 
V září se uskutečnil druhý ročník koncertu Pavla Barnáše a jeho přátel ve Schwarzenberské hrobce. V  září a říjnu jsme naši
pozornost zaměřili na Týden pro hospic. Jeho tváří se stal herec Pavel Liška a pestrý program naplnil Papučový den, autorská čtení,
divadelní představení ochotníků z  Třeboně (DS Kajetán) i Jindřichova Hradce (Spolek Jablonský), beseda s  Alešem Palánem,
koncert souboru KoS a cvičení jógy (Studio Háta Třeboň). Vrcholem týdne byl Běh pro Kleofáše. Zatímco jsme závodili,
na.Masarykově náměstí mohli lidé přispívat nákupem oblečení v benefiční Hadrárně.
 
Jak jsme strávili advent? V Třeboni se uskutečnil benefiční festival v  rockovém klubu Tunel. V Plzni pro nás Evangelická církev
metodistická zorganizovala adventní sbírku. Podpořili nás také jindřichohradečtí sportovci na Mistrovství republiky v Benchpress
a.Fitko Eden. Poslední svíci na velkém adventním věnci v  Třeboni zapálila ředitelka hospice Irena Kalná společně s  farářem
Martinem Bětuňákem. Při této příležitosti jsme symbolicky zakončili hospicový rok prodejem Lucerniček pro Kleofáše, ve kterých si
lidé mohli odnést Betlémské světlo do svých domovů.
 
Kromě zmíněných benefičních akcí, kterých bylo v  roce 2019 požehnaně, jsme se také rozvíjeli a vzdělávali. V  říjnu jsme
v Pelhřimově navštívili Dny domácí hospicové péče, kde naše ředitelka Petra Brychtová představila perinatální hospicovou péči,
a.nově vzniklou organizaci Jihočeské Dítě v srdci. Tohoto tématu se dotýká také nové vzpomínkové místo na třeboňském hřbitově
sv. Alžběty, které jsme v  říjnu slavnostně odhalili. Pomník vytvořil z hořického pískovce Lukáš Šimek a symbolizuje lůno matky
a.nenarozený plod. Pietní místo je určeno pro ty, kteří přišli během těhotenství, porodu nebo během života o dítě.
 
Vedle přelomových činností pro rozvoj sv. Kleofáše jsme se věnovali také „běžným“ činnostem. Postarali jsme se o 42 pacientů
v hospicové péči. Odlehčovací služby jsme poskytli 40 rodinám. Kolegové v poradně byli k dispozici pro více než 1 350 konzultací.
Pomáhali rodinám našich pacientů i klientům z řad veřejnosti v nelehké době po oznámení nepříznivé diagnózy, v době péče o těžce
nemocné a umírající blízké i v době truchlení. Půjčovali jsme kompenzační pomůcky hospicovým pacientům i veřejnosti, v  roce
2019 to bylo celkem 355 pomůcek.

Fyzické osoby
Auský Jaroslav, Bárta Tomáš, Baštová Alena, Bayer Jakub, Bencs Josef, Bencsová Bohumila, Beránková Diana, Bezemková Michaela, Bosák Michal, Bošek Hynek, Boubínová Eliška, Brabcová Eva, Brabcová Hana, Brožová Ludmila, Brychta Miloš,
Brychta Tomáš, Cepáková Anna, Cmunt Václav, Čechová Dana, Čermáková Danuše, Čížek Petr, Čížková Maria, Danělišyn Marek, Dolanská Blanka, Doležel Petr, Doleželová Mirka, Ďoubal Jakub, Ďoubalová Jarmila, Doubek Petr, Dusková Renata,
Dušková Diana, Ettler Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler Václav, Faflíková Dana, Felberová Jitka, Fialová Jana, Fiktusová Jana, Fišerová Pegleyová Barbora, Fričová Kateřina, Fryš Čestmír, Fürstová Anežka, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold Dominik,
Götzová Marcela, Gráfová Helena, Grillová Jana, Gvizd Michal, Hála Vojtěch, Hanigerová Drahomíra, Hánová Hana, Harmečná Milada a Hanušovi, Holinkovi Jaroslava a Ladislav, Holušová Marie a Petr, Holzerová Petra, Hosnedlová Pavla, Hošková,
Hořejší Čejková Petra, Hurych Hájková Radka, Chaloupka Daniel, Chaloupka Zdeněk, Janochová Vlasta, Jelínková Alexandra, Juráš Jan, Kalná Irena, Kalná Marcela, Kalný Petr, Kaňková Andrea, Kesl Jan, Klein Miroslav, Klimešová Jitka, Kocourková
Monika, Kolářová Pavlína, Kopeček Adam, Koranda Petr, Kotyzová Michaela, Krausová Anna, Krausová Lenka, Krňoulová Miloslava, Kukal Petr, Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květ Jan, Látal Jaromír, Ledlová Renata, Leitgebová Zdeňka, Lukavský
Jaromír, Macků Lenka, Maděryč Vojtěch, Mácha Zbyněk, Machytková Marina, Maršík Pavel, Matějka Jiří, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matysková Eva, Mayerová Eva, Měkuta Kryštof, Melicharová Lucie, Mičková Věra, Mikula Marian, Mikulová
Lea, Mikyšková Linda, Mládek Jan, Munzarová Simona, Nedvědová Růžena, Němcová Barbora, Němcová Ludmila, Nemravová Jana, Neumannová Iva, Novotní Silvie a Josef, Oppolzerová Jaroslava, Orlová Kateřina, Österreicher Malíková Jana, Ouška
Jana a Jan, Pakostová Božena, Paxová Veronika, Pech Michal, Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeiferová Petra, Pindrochová Věra, Placatkovi Martin a Monika, Pokorná Klára, Polišenský Otta, Potocká Barbora, Prášil Ondřej, Prášilová Jana, Pražma
Pavel, Přibil Jan, Rameš Václav, Ranglová Iveta, Rimešová Pavla, Rindtová Zdeňka, Roudenský Václav, Rybář Stanislav, Rybová Tereza, Řáda Matěj, Řádová Blanka, Řepová Veronika, Řeřichovi Lenka a Filip, Satrapa Tomáš, Seberová Alena, Sedláčková
Lenka, Schwarzenberg Karel, Skočná Jana, Slanina Jindřich, Součková Bohumila, Šachlová Petra, Šebor Jan, Šefčík Jiří, Šídlová Alenka, Šimek František, Šimůnek Jindřich, Šizling Jiří, Škopek Jiří, Šmíd Ladislav, Šperlín Aleš, Šťastná Adéla, Štíchová
Dagmar, Tichavová Barbora, Tlamsa František, Trníková Jana, Trubač Martin, Třebín Milan, Tuček Jiří, Ušák Timotej, Vačkářová Miroslava, Válek Libor, Valentová Ivana, Valentová Pavla, Válková Jitka, Vaňková Dana, Vaňková Jaroslava, Veselý Ivan,
Vítová Milada, Vochosková Miluše, Vondrková Eva, Vořechovská Kamila, Vrátný Jaroslav, Wegerová Petra, Zemánková Aneta, Žoudlík Michal
 
Právnické osoby
Lékárna U nemocnice, s.r.o., AUTO BEJDA s.r.o., Autoenergo U Matějků Helena Ludvíková, Biosystémy s.r.o., Bohemia Hydraulic a.s., Brychta David, Divadelní společnost Jablonský z.s., Divadelní spolek Kajetán, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova, FIEDLER AMS s.r.o., Fórum dárců z.s., František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV, Fürst Karel Ing., Hovorka Oldřich Mgr., Intemo s.r.o., Janda Kamil Ing.,
Janoušek Pavel Mgr., Jihočeské Dítě v srdci, z.s., Kubica Jan Mgr., MEDIBABY, s.r.o., Město Jindřichův Hradec, Město Lišov, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Třeboň, Město Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko,
Městys Chlum u Třeboně, MONETA Money Bank, a.s., Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, Nadace AGROFERT, Nadace Divoké husy, Nadace J&T, Nadace O2, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond na podporu
rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet, Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec Majdalena, Obec Nová Ves nad Lužnicí, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Pístina, Obec Příbraz, OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo Třeboně z.s., Pfauser Pavel,
PLOSAB s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., RAUL, s.r.o., Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, ŘKF Lišov, Skils - nadační fond, Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Spolek Hippolyt, Šarman Lumír Ing., Toman Jan Mgr., Tunel music bar, ZC s.r.o.
 
Darovali nám čas...
Ze srdce děkujeme také řadě vzácných lidí, kteří pomáhají hospici jako dobrovolníci. Setkáváme se s vámi na trzích, při organizaci benefičních akcí, při fotografování našeho týmu. Pomáháte nám s grafickým zpracováním materiálů a s dalšími
aktivitami.
 

Administrativa
V roce 2019 se rozrostlo i naše administrativní zázemí, které se stará především o projekty, granty, nadace a také PR a fundraising.
Personální zajištění a administrativu spravovala Martina Brychtová a Marie Holušová. O firemní dárce nově pečovala Barbora
Potocká, o individuální dárce se starala Petra Pfeiferová, PR a marketing zajišťovala Barbora Drachovská. Projekty měla na starosti
Lenka Felcmanová. Vše drželo pohromadě díky ředitelce Petře Brychtové a od podzimních měsíců díky ředitelce Ireně Kalné.
 
Dobročinný obchod
V Třeboni provozujeme dobročinný obchod, kde nabízíme regionální a rukodělné výrobky našich dobrovolníků. Těší nás spolupráce
s firmou Bylinky od Světa,  jejíž majitelka Lada Čuříková nabízí ovocné a bylinné sirupy. Již tradičně se účastníme řady řemeslných
trhů. O dobročinný obchod se starala Barbora Drachovská a Petra Pfeiferová.
 
Knihovna
Naše knihovna slouží všem zájemcům o literaturu s tématem konce lidského života. Jsme otevřeni široké veřejnosti, studentům
i profesionálům v třeboňském kontaktním místě. V tuto chvíli nabízíme k zapůjčení 347 knih. Knihovnu měla v Kleofáši na starost
Marika Jasanská.

Stav do 31. 10. 2019
 
Správní rada
předseda správní rady: MUDr. Libor Válek
člen správní rady: Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328, DIČ: CZ22707328
Telefon: 739 341 087
www.kleofas.cz
E-mail: info@kleofas.cz
Číslo účtu: 7071727399/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4640464389/0800
Návrh, ilustrace a grafické zpracování: Helena Gráfová
Texty: Irena Kalná, Petra Pfeiferová, Barbora Potocká, Barbora Drachovská
Kompletní účetní závěrka je uložena ve sbírce listin.

Počty zaměstnanců: Zdravotní sestry: 9, Lékaři: 4, Psycholog: 2, Pracovníci v sociálních službách: 5, Poradce pro pečující a pozůstalé: 1,
Sociální pracovník: 1, Projektový manažer: 1, PR a fundraising: 3, Administrativa: 3, Pastorační asistent: 1

Náklady Výnosy

Jak jsme to rozbalili v roce 2019Co je nového?

Jak naložíme s darovanou stokorunou?

41 Kč
Domácí

hospicová péče

30 Kč
Terénní sociální

služby
19 Kč

Poradna

Za Vaši podporu obrovské díky!

Stav od 1. 11. 2019
 
Správní rada
předsedkyně správní rady: Vlasta Petrová
člen správní rady:  Mgr. Petra Brychtová
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: MUDr. Libor Válek
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Irena Kalná

Terénní sociální služby
Terénní sociální služby jsou
tu na podporu pečujících,
kterým dokážeme díky
každodenní péči našich
pečovatelek o dlouhodobě
nemocné klienty jejich
úlohu ulehčit. Pomáháme
rodině, aby mohla zvládnout
balanc mezi prací, péčí
a také péčí o sebe samé.
Tuto potřebnou práci
vykonávaly Blanka Nová,
Lenka Řeřichová, Jaroslava
Pecušíková, Vlaďka
Ryklíková, Marika Jasanská,
Lenka Burešová, Marie
Břicháčková a Petra
Radová.
 
 

Poradna
V naší sociální 
a psychologické
poradně děláme
maximum, abychom
vám pomohli 
v tíživých životních
situacích spojených
se ztrátou blízkého
člověka. Tuto péči
zajišťovala:
Tereza Maříková,
Vendula Jirsová,
Šárka Pfauserová,
Blanka Nová
a Lenka Řeřichová.
 
 

V roce 2019 činily náklady na provoz hospice 7 584 995 Kč.
Další podrobnosti o hospodaření naleznou zájemci ve zprávě auditora na webu hospice.

Mzdy
69%

Materiál
12%

Ostatní 
2%

Služby 
17%

Příjmy od samosprávy
33%

Dary
18%

Nadace
18%

Dotace
16%

Prodej 
14%

Ostatní
1%

 
Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše, 
rok se s  rokem sešel a vy máte v  rukou naši další výroční zprávu, tentokrát za rok 2019. Jistě se těšíte, co nového se o našem, vašem hospici dozvíte.
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Proč zrovna balicí papír? Inspiroval nás hned z několika důvodů. Jak jsme naši práci v  roce 2019
rozbalili, jak jsme přibalili nové zaměstnance, podporovatele, dárce a příznivce. Jak jsme pomohli poskládat do balíčku vzpomínky na milované blízké
rodinám, které jsme během roku doprovázeli.
 
V minulé výroční zprávě jsem přirovnala rozvoj hospice k vývoji dítěte. Skončili jsme u pětiletého dítěte, samostatného, dychtivého nových objevů. Kde jsme
tedy dnes? Letos, na jaře 2020, bych náš hospic přirovnala k mladému dospělému. Vím, je to skok, který jsme udělali právě během minulého roku. Co se
událo? Protože jsme se rozrostli od roku 2018 téměř dvojnásobně, bylo na čase, abychom se znovu všichni sešli a společně se zamysleli nad tím, co a proč
děláme. Možná se to na první pohled zdá zřejmé, ale věřte nevěřte, setkání přesto provázela bouřlivá diskuse. Takové setkání proběhlo během roku ještě
dvakrát a výsledkem bylo vytvoření našeho prvního uceleného strategického plánu. Vedle toho tato setkání posílila a povzbudila týmového ducha.
 
V květnu 2019 jsme se rozhodli otevřít kontaktní místo hospice i v Jindřichově Hradci. Jsou to další otevřené dveře pro všechny, kteří potřebují pomoc,
sdílení a podporu při péči o svého blízkého během nemoci i po jeho odchodu. Jsme moc vděčni za velkorysou podporu města Jindřichův Hradec. Zkušenost
potvrdila, že od počátku místo slouží svému účelu naplno. Spolu s nárůstem zaměstnanců a rodin, kterým pomáháme, narůstají logicky i náklady na provoz
hospice. Když na jaře ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo grant na podporu rozvoje domácích hospiců, neváhali jsme a přihlásili jsme se. Jako jeden ze
sedmi podpořených hospiců v  republice nám tento tříletý projekt umožnil posílení a rozšíření týmu do velikosti, kterou požadují zdravotní pojišťovny.
Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením, získali jsme odbornost 926 pro poskytování mobilní specializované paliativní péče pro okres Jindřichův Hradec,
a.jednání se rozběhla. Stálo nás to hodně sil. Byl to běh na dlouhou trať a o to větší byla naše radost, když jsme na konci října podepsali naši první smlouvu
se zdravotní pojišťovnou.
 
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu na poli paliativní péče podpořený Nadačním fondem Avast. Soustředil se na rozvoj spolupráce mezi mobilními
hospici v  kraji, nemocnicemi a jihočeským krajským úřadem. V  rámci projektu probíhala pracovní setkání, workshopy a přednášky. Několik našich
pracovníků se zúčastnilo mezinárodní konference paliativní péče v Berlíně. Navázali jsme spolupráci s hospicem v Gmündu. Velice děkuji Nadačnímu fondu
Avast za dlouholetou podporu rozvoje paliativní péče v naší republice.
 
Dlouholetá a neúnavná práce naší paní ředitelky Petry Brychtové byla oceněna krásnou Cenou Ď, kterou v  červnu převzala v Národním divadle. Dalším
velkým úspěchem a potěšením byla nominace na prestižní cenu Neziskovka roku. Nejprve jsme se zalekli, protože podmínky soutěže jsou přísné a kladou
na organizace velké nároky. Přijali jsme tuto výzvu, která nás posunula a pomohla vylepšit mnohé procesy. Na počátku roku 2020 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde jsme získali 2. místo v kategorii středních neziskových organizací.
 
Na podzim proběhl již tradičně Týden pro hospic. Protože se k nám v létě přidaly dvě nové kolegyně na PR a fundraising, rozhodli jsme se poprvé rozšířit
týden i do Jindřichova Hradce. Během této události plné kultury došlo k  mnoha milý setkáním plných radosti, povzbuzení a vděčnosti, která nás,
zaměstnance hospice, dobrovolníky a příznivce spojuje pevným poutem. Děkuji z celého srdce vám všem, kteří jste nám pomáhali.
 
Koncem října přišla již delší dobu avizovaná změna. Paní ředitelka Petra Brychtová se rozloučila a s důvěrou předala své dítě Kleofáše do našich rukou.
Záměrně píši „našich“, i když jsem ředitelské místo obsadila já. Mám kolem sebe partu úžasných lidí, se kterými se snažíme vést náš hospic směrem,
kterým jsme kráčeli pod vedením Petry. Až teď si uvědomujeme, kolik nezměrné práce, času a energie Petra za všechny ty roky do Kleofáše vložila, a jak
obdivuhodná žena to je. Znovu jí chci za vše poděkovat. Nasadila vysokou laťku. Výše jsem popisovala mnoho různých aktivit, které jsme v hospici za
minulý rok prožili. Naším nejdůležitějším a největším posláním a zároveň radostí, je péče. Péče a podpora těch, které po kratičkou, někdy delší, dobu
doprovázíme na jejich životní pouti, jež se zde na zemi uzavírá. Bez jejich blízkých, kteří s  láskou a obětavostí stojí po jejich boku, by naše péče nebyla
možná. A právě tito lidé jsou pro nás opravdovými hrdiny naší doby. Lidé, kteří nám všem ukazují na hodnoty, jež jsou neměnné, životadárné a důležité.
Mluvím o lidskosti, odvaze, odpuštění, velkorysosti a lásce.
 
Využívám této příležitosti k poděkování. Děkuji v první řadě všem těm krásným lidem, se kterými mám možnost pracovat. Našim sestřičkám, pečovatelkám,
lékařům, kolegyním v poradně, PR a fundraisingu i administrativnímu zázemí. Děkuji všem rodinám, které se na nás obrací. Za jejich důvěru a za jejich
odvahu doprovázet svého blízkého až do posledního nádechu a výdechu. Děkuji našim podporovatelům, firmám, nadacím a nadačním fondům i velké řadě
jednotlivců. Bez jejich finanční podpory bychom nemohli fungovat. Děkuji našim dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhají. Někteří praktickou pomocí
při akcích, uspořádáním koncertu, divadelního představení či mnoha dalšími kreativními způsoby. Je to obdivuhodné, co vše lidé pro dobrou věc vymyslí!
Děkuji všem úředníkům na městech a obcích, se kterými jednáme. Setkáváme se s  milým přijetím. Jsme a vždy budeme služba pro všechny z  naší
třeboňské a jindřichohradecké komunity. Děkuji za podporu, které se nám dostává z  jihočeského krajského úřadu. Děkuji také všem přátelům z ostatních
hospiců v republice za kolegialitu, povzbuzení a sdílení zkušeností. Děkuji i kolegům z nemocnic a sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme ku
prospěchu našich pacientů a jejich blízkých. Děkuji také vám, kteří tuto výroční zprávu právě čtete, protože tím vyjadřujete svůj zájem o náš hospic. Vážíme
si vás.
 
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Výroční zprávy po přečtení běžně končí v koši. Do té naší můžete zabalit malý dárek pro své blízké,
nebo si ji třeba pověsit jako plakát rozjasňující vaši stěnu. Chceme tím poslat světu zprávu, že je dobré se v běhu všedních dnů zastavit a nově nahlédnout
možnosti obyčejných věcí i našich životů. Je tomu tak i s myšlenkami, zážitky a především s našimi vztahy. Stojí za to popřemýšlet, co s nimi uděláme.
Doprovázení pacientů nás učí, že ovoce našich životů vidíme jasně až na jeho konci. 
Irena Kalná, ředitelka

Hospodarení

Zamestnanci
Brychtová Martina, Brychtová Petra, Břicháčková Marie, Burešová Lenka, Drachovská Barbora, Felcmanová Lenka, Holušová Marie,
Hrbek Martin, Jasanská Marika, Jirsová Vendula, Kalná Irena, Kubová Petra, Maříková Tereza, Motyčková Petra, Nová Blanka,
Novotná Kateřina, Novotná Kateřina ml., Opršalová Petra, Oušková Lenka, Pecušíková Jaroslava, Pfauserová Šárka, Pfeifer František,
Pfeiferová Petra, Pincová Lucie, Potocká Barbora, Radová Petra, Ryklíková Vladimíra, Řeřicha Filip, Řeřichová Lenka, Sosnová
Kateřina, Zýková Eva

10 Kč
Pujčovna

Pujčovna pomucek
Hlavním cílem půjčovny
kompenzačních pomůcek
je zajistit klientům takové
vybavení, které jim
usnadní dny strávené
v domácím prostředí 
a pomůže zajistit jejich
důstojnost a lidskost.
Služby půjčovny nabízíme
také široké veřejnosti. 
Na podzim roku 2019
jsme otevřeli novou
půjčovnu na poliklinice
v Jindřichově Hradci,
s jejím rozjezdem nám
pomáhala především
naše dobrovolnice Marie
Ližanová a také Lukáš
Richter. Celkově půjčovnu
koordinovala Jaroslava
Pecušíková.

Výroční zpráva 2019

Domácí hospicová péče
Náš lékař pacienta přijme 
do domácího hospice a nastaví
mu plán péče tak, aby 
v závěrečném období života
netrpěl bolestí a byla mu
zachována lidská důstojnost.
Sestřička k pacientovi a jeho
rodině pravidelně dojíždí domů
a stará se o fyzické i psychické
zdraví pacienta a doprovází
celou rodinu v této nelehké
životní etapě. Lékařské zázemí
v roce 2019 tvořili Eva Zýková,
Filip Řeřicha, Martin Hrbek
a František Pfeifer. Tým
zdravotních sestřiček vedla
Petra Opršalová a k ruce měla
Lucii Pincovou, Kateřinu
Novotnou, Petru Motyčkovou,
Kateřinu Sosnovou, Lenku
Ouškovou a Petru Kubovou.
 
 

 
Rok 2019 jsme rozbalili ve velkém stylu. Otevřeli jsme jej autorským čtením Anežky Zemenové s obrázky Alžběty Kalné
v českobudějovickém klubu Horká vana. V březnu jsme v Jindřichově Hradci otevřeli naši novou pobočku. V dubnu jsme naše dárce
i rodiny pozvali na Národní pouť za hospice na Svatou horu u Příbrami. V květnu jsme lázeňskou kulturní sezónu obohatili hojně
navštíveným koncertem Tria Ridente. V červnu hostila výstavní síň v borovanském zámku výstavu fotografií Spolu doma. Momentky
z péče v rodinách zachytili fotografové Anna Petrželová a Jan Voběrek. Díky nim jsme mohli návštěvníkům přiblížit práci domácího
hospice. V červnu se konal koncert souboru Viva Musica v Lomnici nad Lužnicí. Již potřetí jsme se zapojili do akce Zažít Třeboň
jinak a připravili jsme oblíbený bleší trh. Výtěžkem nás podpořil již tradičně bazar knih a prodej koláčů, prodej kávy a ovocných
smoothies a prodej limonád ze sirupů Bylinky od Světa. 
 
V září se uskutečnil druhý ročník koncertu Pavla Barnáše a jeho přátel ve Schwarzenberské hrobce. V  září a říjnu jsme naši
pozornost zaměřili na Týden pro hospic. Jeho tváří se stal herec Pavel Liška a pestrý program naplnil Papučový den, autorská čtení,
divadelní představení ochotníků z  Třeboně (DS Kajetán) i Jindřichova Hradce (Spolek Jablonský), beseda s  Alešem Palánem,
koncert souboru KoS a cvičení jógy (Studio Háta Třeboň). Vrcholem týdne byl Běh pro Kleofáše. Zatímco jsme závodili,
na.Masarykově náměstí mohli lidé přispívat nákupem oblečení v benefiční Hadrárně.
 
Jak jsme strávili advent? V Třeboni se uskutečnil benefiční festival v  rockovém klubu Tunel. V Plzni pro nás Evangelická církev
metodistická zorganizovala adventní sbírku. Podpořili nás také jindřichohradečtí sportovci na Mistrovství republiky v Benchpress
a.Fitko Eden. Poslední svíci na velkém adventním věnci v  Třeboni zapálila ředitelka hospice Irena Kalná společně s  farářem
Martinem Bětuňákem. Při této příležitosti jsme symbolicky zakončili hospicový rok prodejem Lucerniček pro Kleofáše, ve kterých si
lidé mohli odnést Betlémské světlo do svých domovů.
 
Kromě zmíněných benefičních akcí, kterých bylo v  roce 2019 požehnaně, jsme se také rozvíjeli a vzdělávali. V  říjnu jsme
v Pelhřimově navštívili Dny domácí hospicové péče, kde naše ředitelka Petra Brychtová představila perinatální hospicovou péči,
a.nově vzniklou organizaci Jihočeské Dítě v srdci. Tohoto tématu se dotýká také nové vzpomínkové místo na třeboňském hřbitově
sv. Alžběty, které jsme v  říjnu slavnostně odhalili. Pomník vytvořil z hořického pískovce Lukáš Šimek a symbolizuje lůno matky
a.nenarozený plod. Pietní místo je určeno pro ty, kteří přišli během těhotenství, porodu nebo během života o dítě.
 
Vedle přelomových činností pro rozvoj sv. Kleofáše jsme se věnovali také „běžným“ činnostem. Postarali jsme se o 42 pacientů
v hospicové péči. Odlehčovací služby jsme poskytli 40 rodinám. Kolegové v poradně byli k dispozici pro více než 1 350 konzultací.
Pomáhali rodinám našich pacientů i klientům z řad veřejnosti v nelehké době po oznámení nepříznivé diagnózy, v době péče o těžce
nemocné a umírající blízké i v době truchlení. Půjčovali jsme kompenzační pomůcky hospicovým pacientům i veřejnosti, v  roce
2019 to bylo celkem 355 pomůcek.

Fyzické osoby
Auský Jaroslav, Bárta Tomáš, Baštová Alena, Bayer Jakub, Bencs Josef, Bencsová Bohumila, Beránková Diana, Bezemková Michaela, Bosák Michal, Bošek Hynek, Boubínová Eliška, Brabcová Eva, Brabcová Hana, Brožová Ludmila, Brychta Miloš,
Brychta Tomáš, Cepáková Anna, Cmunt Václav, Čechová Dana, Čermáková Danuše, Čížek Petr, Čížková Maria, Danělišyn Marek, Dolanská Blanka, Doležel Petr, Doleželová Mirka, Ďoubal Jakub, Ďoubalová Jarmila, Doubek Petr, Dusková Renata,
Dušková Diana, Ettler Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler Václav, Faflíková Dana, Felberová Jitka, Fialová Jana, Fiktusová Jana, Fišerová Pegleyová Barbora, Fričová Kateřina, Fryš Čestmír, Fürstová Anežka, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold Dominik,
Götzová Marcela, Gráfová Helena, Grillová Jana, Gvizd Michal, Hála Vojtěch, Hanigerová Drahomíra, Hánová Hana, Harmečná Milada a Hanušovi, Holinkovi Jaroslava a Ladislav, Holušová Marie a Petr, Holzerová Petra, Hosnedlová Pavla, Hošková,
Hořejší Čejková Petra, Hurych Hájková Radka, Chaloupka Daniel, Chaloupka Zdeněk, Janochová Vlasta, Jelínková Alexandra, Juráš Jan, Kalná Irena, Kalná Marcela, Kalný Petr, Kaňková Andrea, Kesl Jan, Klein Miroslav, Klimešová Jitka, Kocourková
Monika, Kolářová Pavlína, Kopeček Adam, Koranda Petr, Kotyzová Michaela, Krausová Anna, Krausová Lenka, Krňoulová Miloslava, Kukal Petr, Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květ Jan, Látal Jaromír, Ledlová Renata, Leitgebová Zdeňka, Lukavský
Jaromír, Macků Lenka, Maděryč Vojtěch, Mácha Zbyněk, Machytková Marina, Maršík Pavel, Matějka Jiří, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matysková Eva, Mayerová Eva, Měkuta Kryštof, Melicharová Lucie, Mičková Věra, Mikula Marian, Mikulová
Lea, Mikyšková Linda, Mládek Jan, Munzarová Simona, Nedvědová Růžena, Němcová Barbora, Němcová Ludmila, Nemravová Jana, Neumannová Iva, Novotní Silvie a Josef, Oppolzerová Jaroslava, Orlová Kateřina, Österreicher Malíková Jana, Ouška
Jana a Jan, Pakostová Božena, Paxová Veronika, Pech Michal, Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeiferová Petra, Pindrochová Věra, Placatkovi Martin a Monika, Pokorná Klára, Polišenský Otta, Potocká Barbora, Prášil Ondřej, Prášilová Jana, Pražma
Pavel, Přibil Jan, Rameš Václav, Ranglová Iveta, Rimešová Pavla, Rindtová Zdeňka, Roudenský Václav, Rybář Stanislav, Rybová Tereza, Řáda Matěj, Řádová Blanka, Řepová Veronika, Řeřichovi Lenka a Filip, Satrapa Tomáš, Seberová Alena, Sedláčková
Lenka, Schwarzenberg Karel, Skočná Jana, Slanina Jindřich, Součková Bohumila, Šachlová Petra, Šebor Jan, Šefčík Jiří, Šídlová Alenka, Šimek František, Šimůnek Jindřich, Šizling Jiří, Škopek Jiří, Šmíd Ladislav, Šperlín Aleš, Šťastná Adéla, Štíchová
Dagmar, Tichavová Barbora, Tlamsa František, Trníková Jana, Trubač Martin, Třebín Milan, Tuček Jiří, Ušák Timotej, Vačkářová Miroslava, Válek Libor, Valentová Ivana, Valentová Pavla, Válková Jitka, Vaňková Dana, Vaňková Jaroslava, Veselý Ivan,
Vítová Milada, Vochosková Miluše, Vondrková Eva, Vořechovská Kamila, Vrátný Jaroslav, Wegerová Petra, Zemánková Aneta, Žoudlík Michal
 
Právnické osoby
Lékárna U nemocnice, s.r.o., AUTO BEJDA s.r.o., Autoenergo U Matějků Helena Ludvíková, Biosystémy s.r.o., Bohemia Hydraulic a.s., Brychta David, Divadelní společnost Jablonský z.s., Divadelní spolek Kajetán, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova, FIEDLER AMS s.r.o., Fórum dárců z.s., František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV, Fürst Karel Ing., Hovorka Oldřich Mgr., Intemo s.r.o., Janda Kamil Ing.,
Janoušek Pavel Mgr., Jihočeské Dítě v srdci, z.s., Kubica Jan Mgr., MEDIBABY, s.r.o., Město Jindřichův Hradec, Město Lišov, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Třeboň, Město Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko,
Městys Chlum u Třeboně, MONETA Money Bank, a.s., Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, Nadace AGROFERT, Nadace Divoké husy, Nadace J&T, Nadace O2, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond na podporu
rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet, Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec Majdalena, Obec Nová Ves nad Lužnicí, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Pístina, Obec Příbraz, OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo Třeboně z.s., Pfauser Pavel,
PLOSAB s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., RAUL, s.r.o., Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, ŘKF Lišov, Skils - nadační fond, Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Spolek Hippolyt, Šarman Lumír Ing., Toman Jan Mgr., Tunel music bar, ZC s.r.o.
 
Darovali nám čas...
Ze srdce děkujeme také řadě vzácných lidí, kteří pomáhají hospici jako dobrovolníci. Setkáváme se s vámi na trzích, při organizaci benefičních akcí, při fotografování našeho týmu. Pomáháte nám s grafickým zpracováním materiálů a s dalšími
aktivitami.
 

Administrativa
V roce 2019 se rozrostlo i naše administrativní zázemí, které se stará především o projekty, granty, nadace a také PR a fundraising.
Personální zajištění a administrativu spravovala Martina Brychtová a Marie Holušová. O firemní dárce nově pečovala Barbora
Potocká, o individuální dárce se starala Petra Pfeiferová, PR a marketing zajišťovala Barbora Drachovská. Projekty měla na starosti
Lenka Felcmanová. Vše drželo pohromadě díky ředitelce Petře Brychtové a od podzimních měsíců díky ředitelce Ireně Kalné.
 
Dobročinný obchod
V Třeboni provozujeme dobročinný obchod, kde nabízíme regionální a rukodělné výrobky našich dobrovolníků. Těší nás spolupráce
s firmou Bylinky od Světa,  jejíž majitelka Lada Čuříková nabízí ovocné a bylinné sirupy. Již tradičně se účastníme řady řemeslných
trhů. O dobročinný obchod se starala Barbora Drachovská a Petra Pfeiferová.
 
Knihovna
Naše knihovna slouží všem zájemcům o literaturu s tématem konce lidského života. Jsme otevřeni široké veřejnosti, studentům
i profesionálům v třeboňském kontaktním místě. V tuto chvíli nabízíme k zapůjčení 347 knih. Knihovnu měla v Kleofáši na starost
Marika Jasanská.

Stav do 31. 10. 2019
 
Správní rada
předseda správní rady: MUDr. Libor Válek
člen správní rady: Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328, DIČ: CZ22707328
Telefon: 739 341 087
www.kleofas.cz
E-mail: info@kleofas.cz
Číslo účtu: 7071727399/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4640464389/0800
Návrh, ilustrace a grafické zpracování: Helena Gráfová
Texty: Irena Kalná, Petra Pfeiferová, Barbora Potocká, Barbora Drachovská
Kompletní účetní závěrka je uložena ve sbírce listin.

Počty zaměstnanců: Zdravotní sestry: 9, Lékaři: 4, Psycholog: 2, Pracovníci v sociálních službách: 5, Poradce pro pečující a pozůstalé: 1,
Sociální pracovník: 1, Projektový manažer: 1, PR a fundraising: 3, Administrativa: 3, Pastorační asistent: 1

Náklady Výnosy

Jak jsme to rozbalili v roce 2019Co je nového?

Jak naložíme s darovanou stokorunou?

41 Kč
Domácí

hospicová péče

30 Kč
Terénní sociální

služby
19 Kč

Poradna

Za Vaši podporu obrovské díky!

Stav od 1. 11. 2019
 
Správní rada
předsedkyně správní rady: Vlasta Petrová
člen správní rady:  Mgr. Petra Brychtová
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: MUDr. Libor Válek
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Irena Kalná

Terénní sociální služby
Terénní sociální služby jsou
tu na podporu pečujících,
kterým dokážeme díky
každodenní péči našich
pečovatelek o dlouhodobě
nemocné klienty jejich
úlohu ulehčit. Pomáháme
rodině, aby mohla zvládnout
balanc mezi prací, péčí
a také péčí o sebe samé.
Tuto potřebnou práci
vykonávaly Blanka Nová,
Lenka Řeřichová, Jaroslava
Pecušíková, Vlaďka
Ryklíková, Marika Jasanská,
Lenka Burešová, Marie
Břicháčková a Petra
Radová.
 
 

Poradna
V naší sociální 
a psychologické
poradně děláme
maximum, abychom
vám pomohli 
v tíživých životních
situacích spojených
se ztrátou blízkého
člověka. Tuto péči
zajišťovala:
Tereza Maříková,
Vendula Jirsová,
Šárka Pfauserová,
Blanka Nová
a Lenka Řeřichová.
 
 

V roce 2019 činily náklady na provoz hospice 7 584 995 Kč.
Další podrobnosti o hospodaření naleznou zájemci ve zprávě auditora na webu hospice.



Mzdy
69%

Materiál
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Služby 
17%

Příjmy od samosprávy
33%

Dary
18%

Nadace
18%

Dotace
16%

Prodej 
14%

Ostatní
1%

 
Milí přátelé Hospicové péče sv. Kleofáše, 
rok se s  rokem sešel a vy máte v  rukou naši další výroční zprávu, tentokrát za rok 2019. Jistě se těšíte, co nového se o našem, vašem hospici dozvíte.
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Proč zrovna balicí papír? Inspiroval nás hned z několika důvodů. Jak jsme naši práci v  roce 2019
rozbalili, jak jsme přibalili nové zaměstnance, podporovatele, dárce a příznivce. Jak jsme pomohli poskládat do balíčku vzpomínky na milované blízké
rodinám, které jsme během roku doprovázeli.
 
V minulé výroční zprávě jsem přirovnala rozvoj hospice k vývoji dítěte. Skončili jsme u pětiletého dítěte, samostatného, dychtivého nových objevů. Kde jsme
tedy dnes? Letos, na jaře 2020, bych náš hospic přirovnala k mladému dospělému. Vím, je to skok, který jsme udělali právě během minulého roku. Co se
událo? Protože jsme se rozrostli od roku 2018 téměř dvojnásobně, bylo na čase, abychom se znovu všichni sešli a společně se zamysleli nad tím, co a proč
děláme. Možná se to na první pohled zdá zřejmé, ale věřte nevěřte, setkání přesto provázela bouřlivá diskuse. Takové setkání proběhlo během roku ještě
dvakrát a výsledkem bylo vytvoření našeho prvního uceleného strategického plánu. Vedle toho tato setkání posílila a povzbudila týmového ducha.
 
V květnu 2019 jsme se rozhodli otevřít kontaktní místo hospice i v Jindřichově Hradci. Jsou to další otevřené dveře pro všechny, kteří potřebují pomoc,
sdílení a podporu při péči o svého blízkého během nemoci i po jeho odchodu. Jsme moc vděčni za velkorysou podporu města Jindřichův Hradec. Zkušenost
potvrdila, že od počátku místo slouží svému účelu naplno. Spolu s nárůstem zaměstnanců a rodin, kterým pomáháme, narůstají logicky i náklady na provoz
hospice. Když na jaře ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo grant na podporu rozvoje domácích hospiců, neváhali jsme a přihlásili jsme se. Jako jeden ze
sedmi podpořených hospiců v  republice nám tento tříletý projekt umožnil posílení a rozšíření týmu do velikosti, kterou požadují zdravotní pojišťovny.
Úspěšně jsme prošli výběrovým řízením, získali jsme odbornost 926 pro poskytování mobilní specializované paliativní péče pro okres Jindřichův Hradec,
a.jednání se rozběhla. Stálo nás to hodně sil. Byl to běh na dlouhou trať a o to větší byla naše radost, když jsme na konci října podepsali naši první smlouvu
se zdravotní pojišťovnou.
 
V roce 2019 jsme se zapojili do projektu na poli paliativní péče podpořený Nadačním fondem Avast. Soustředil se na rozvoj spolupráce mezi mobilními
hospici v  kraji, nemocnicemi a jihočeským krajským úřadem. V  rámci projektu probíhala pracovní setkání, workshopy a přednášky. Několik našich
pracovníků se zúčastnilo mezinárodní konference paliativní péče v Berlíně. Navázali jsme spolupráci s hospicem v Gmündu. Velice děkuji Nadačnímu fondu
Avast za dlouholetou podporu rozvoje paliativní péče v naší republice.
 
Dlouholetá a neúnavná práce naší paní ředitelky Petry Brychtové byla oceněna krásnou Cenou Ď, kterou v  červnu převzala v Národním divadle. Dalším
velkým úspěchem a potěšením byla nominace na prestižní cenu Neziskovka roku. Nejprve jsme se zalekli, protože podmínky soutěže jsou přísné a kladou
na organizace velké nároky. Přijali jsme tuto výzvu, která nás posunula a pomohla vylepšit mnohé procesy. Na počátku roku 2020 proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde jsme získali 2. místo v kategorii středních neziskových organizací.
 
Na podzim proběhl již tradičně Týden pro hospic. Protože se k nám v létě přidaly dvě nové kolegyně na PR a fundraising, rozhodli jsme se poprvé rozšířit
týden i do Jindřichova Hradce. Během této události plné kultury došlo k  mnoha milý setkáním plných radosti, povzbuzení a vděčnosti, která nás,
zaměstnance hospice, dobrovolníky a příznivce spojuje pevným poutem. Děkuji z celého srdce vám všem, kteří jste nám pomáhali.
 
Koncem října přišla již delší dobu avizovaná změna. Paní ředitelka Petra Brychtová se rozloučila a s důvěrou předala své dítě Kleofáše do našich rukou.
Záměrně píši „našich“, i když jsem ředitelské místo obsadila já. Mám kolem sebe partu úžasných lidí, se kterými se snažíme vést náš hospic směrem,
kterým jsme kráčeli pod vedením Petry. Až teď si uvědomujeme, kolik nezměrné práce, času a energie Petra za všechny ty roky do Kleofáše vložila, a jak
obdivuhodná žena to je. Znovu jí chci za vše poděkovat. Nasadila vysokou laťku. Výše jsem popisovala mnoho různých aktivit, které jsme v hospici za
minulý rok prožili. Naším nejdůležitějším a největším posláním a zároveň radostí, je péče. Péče a podpora těch, které po kratičkou, někdy delší, dobu
doprovázíme na jejich životní pouti, jež se zde na zemi uzavírá. Bez jejich blízkých, kteří s  láskou a obětavostí stojí po jejich boku, by naše péče nebyla
možná. A právě tito lidé jsou pro nás opravdovými hrdiny naší doby. Lidé, kteří nám všem ukazují na hodnoty, jež jsou neměnné, životadárné a důležité.
Mluvím o lidskosti, odvaze, odpuštění, velkorysosti a lásce.
 
Využívám této příležitosti k poděkování. Děkuji v první řadě všem těm krásným lidem, se kterými mám možnost pracovat. Našim sestřičkám, pečovatelkám,
lékařům, kolegyním v poradně, PR a fundraisingu i administrativnímu zázemí. Děkuji všem rodinám, které se na nás obrací. Za jejich důvěru a za jejich
odvahu doprovázet svého blízkého až do posledního nádechu a výdechu. Děkuji našim podporovatelům, firmám, nadacím a nadačním fondům i velké řadě
jednotlivců. Bez jejich finanční podpory bychom nemohli fungovat. Děkuji našim dobrovolníkům a přátelům, kteří nám pomáhají. Někteří praktickou pomocí
při akcích, uspořádáním koncertu, divadelního představení či mnoha dalšími kreativními způsoby. Je to obdivuhodné, co vše lidé pro dobrou věc vymyslí!
Děkuji všem úředníkům na městech a obcích, se kterými jednáme. Setkáváme se s  milým přijetím. Jsme a vždy budeme služba pro všechny z  naší
třeboňské a jindřichohradecké komunity. Děkuji za podporu, které se nám dostává z  jihočeského krajského úřadu. Děkuji také všem přátelům z ostatních
hospiců v republice za kolegialitu, povzbuzení a sdílení zkušeností. Děkuji i kolegům z nemocnic a sociálních zařízení, se kterými úzce spolupracujeme ku
prospěchu našich pacientů a jejich blízkých. Děkuji také vám, kteří tuto výroční zprávu právě čtete, protože tím vyjadřujete svůj zájem o náš hospic. Vážíme
si vás.
 
Letošní výroční zpráva je vytvořena jako balicí papír. Výroční zprávy po přečtení běžně končí v koši. Do té naší můžete zabalit malý dárek pro své blízké,
nebo si ji třeba pověsit jako plakát rozjasňující vaši stěnu. Chceme tím poslat světu zprávu, že je dobré se v běhu všedních dnů zastavit a nově nahlédnout
možnosti obyčejných věcí i našich životů. Je tomu tak i s myšlenkami, zážitky a především s našimi vztahy. Stojí za to popřemýšlet, co s nimi uděláme.
Doprovázení pacientů nás učí, že ovoce našich životů vidíme jasně až na jeho konci. 
Irena Kalná, ředitelka

Hospodarení

Zamestnanci
Brychtová Martina, Brychtová Petra, Břicháčková Marie, Burešová Lenka, Drachovská Barbora, Felcmanová Lenka, Holušová Marie,
Hrbek Martin, Jasanská Marika, Jirsová Vendula, Kalná Irena, Kubová Petra, Maříková Tereza, Motyčková Petra, Nová Blanka,
Novotná Kateřina, Novotná Kateřina ml., Opršalová Petra, Oušková Lenka, Pecušíková Jaroslava, Pfauserová Šárka, Pfeifer František,
Pfeiferová Petra, Pincová Lucie, Potocká Barbora, Radová Petra, Ryklíková Vladimíra, Řeřicha Filip, Řeřichová Lenka, Sosnová
Kateřina, Zýková Eva

10 Kč
Pujčovna

Pujčovna pomucek
Hlavním cílem půjčovny
kompenzačních pomůcek
je zajistit klientům takové
vybavení, které jim
usnadní dny strávené
v domácím prostředí 
a pomůže zajistit jejich
důstojnost a lidskost.
Služby půjčovny nabízíme
také široké veřejnosti. 
Na podzim roku 2019
jsme otevřeli novou
půjčovnu na poliklinice
v Jindřichově Hradci,
s jejím rozjezdem nám
pomáhala především
naše dobrovolnice Marie
Ližanová a také Lukáš
Richter. Celkově půjčovnu
koordinovala Jaroslava
Pecušíková.

Výroční zpráva 2019

Domácí hospicová péče
Náš lékař pacienta přijme 
do domácího hospice a nastaví
mu plán péče tak, aby 
v závěrečném období života
netrpěl bolestí a byla mu
zachována lidská důstojnost.
Sestřička k pacientovi a jeho
rodině pravidelně dojíždí domů
a stará se o fyzické i psychické
zdraví pacienta a doprovází
celou rodinu v této nelehké
životní etapě. Lékařské zázemí
v roce 2019 tvořili Eva Zýková,
Filip Řeřicha, Martin Hrbek
a František Pfeifer. Tým
zdravotních sestřiček vedla
Petra Opršalová a k ruce měla
Lucii Pincovou, Kateřinu
Novotnou, Petru Motyčkovou,
Kateřinu Sosnovou, Lenku
Ouškovou a Petru Kubovou.
 
 

 
Rok 2019 jsme rozbalili ve velkém stylu. Otevřeli jsme jej autorským čtením Anežky Zemenové s obrázky Alžběty Kalné
v českobudějovickém klubu Horká vana. V březnu jsme v Jindřichově Hradci otevřeli naši novou pobočku. V dubnu jsme naše dárce
i rodiny pozvali na Národní pouť za hospice na Svatou horu u Příbrami. V květnu jsme lázeňskou kulturní sezónu obohatili hojně
navštíveným koncertem Tria Ridente. V červnu hostila výstavní síň v borovanském zámku výstavu fotografií Spolu doma. Momentky
z péče v rodinách zachytili fotografové Anna Petrželová a Jan Voběrek. Díky nim jsme mohli návštěvníkům přiblížit práci domácího
hospice. V červnu se konal koncert souboru Viva Musica v Lomnici nad Lužnicí. Již potřetí jsme se zapojili do akce Zažít Třeboň
jinak a připravili jsme oblíbený bleší trh. Výtěžkem nás podpořil již tradičně bazar knih a prodej koláčů, prodej kávy a ovocných
smoothies a prodej limonád ze sirupů Bylinky od Světa. 
 
V září se uskutečnil druhý ročník koncertu Pavla Barnáše a jeho přátel ve Schwarzenberské hrobce. V  září a říjnu jsme naši
pozornost zaměřili na Týden pro hospic. Jeho tváří se stal herec Pavel Liška a pestrý program naplnil Papučový den, autorská čtení,
divadelní představení ochotníků z  Třeboně (DS Kajetán) i Jindřichova Hradce (Spolek Jablonský), beseda s  Alešem Palánem,
koncert souboru KoS a cvičení jógy (Studio Háta Třeboň). Vrcholem týdne byl Běh pro Kleofáše. Zatímco jsme závodili,
na.Masarykově náměstí mohli lidé přispívat nákupem oblečení v benefiční Hadrárně.
 
Jak jsme strávili advent? V Třeboni se uskutečnil benefiční festival v  rockovém klubu Tunel. V Plzni pro nás Evangelická církev
metodistická zorganizovala adventní sbírku. Podpořili nás také jindřichohradečtí sportovci na Mistrovství republiky v Benchpress
a.Fitko Eden. Poslední svíci na velkém adventním věnci v  Třeboni zapálila ředitelka hospice Irena Kalná společně s  farářem
Martinem Bětuňákem. Při této příležitosti jsme symbolicky zakončili hospicový rok prodejem Lucerniček pro Kleofáše, ve kterých si
lidé mohli odnést Betlémské světlo do svých domovů.
 
Kromě zmíněných benefičních akcí, kterých bylo v  roce 2019 požehnaně, jsme se také rozvíjeli a vzdělávali. V  říjnu jsme
v Pelhřimově navštívili Dny domácí hospicové péče, kde naše ředitelka Petra Brychtová představila perinatální hospicovou péči,
a.nově vzniklou organizaci Jihočeské Dítě v srdci. Tohoto tématu se dotýká také nové vzpomínkové místo na třeboňském hřbitově
sv. Alžběty, které jsme v  říjnu slavnostně odhalili. Pomník vytvořil z hořického pískovce Lukáš Šimek a symbolizuje lůno matky
a.nenarozený plod. Pietní místo je určeno pro ty, kteří přišli během těhotenství, porodu nebo během života o dítě.
 
Vedle přelomových činností pro rozvoj sv. Kleofáše jsme se věnovali také „běžným“ činnostem. Postarali jsme se o 42 pacientů
v hospicové péči. Odlehčovací služby jsme poskytli 40 rodinám. Kolegové v poradně byli k dispozici pro více než 1 350 konzultací.
Pomáhali rodinám našich pacientů i klientům z řad veřejnosti v nelehké době po oznámení nepříznivé diagnózy, v době péče o těžce
nemocné a umírající blízké i v době truchlení. Půjčovali jsme kompenzační pomůcky hospicovým pacientům i veřejnosti, v  roce
2019 to bylo celkem 355 pomůcek.

Fyzické osoby
Auský Jaroslav, Bárta Tomáš, Baštová Alena, Bayer Jakub, Bencs Josef, Bencsová Bohumila, Beránková Diana, Bezemková Michaela, Bosák Michal, Bošek Hynek, Boubínová Eliška, Brabcová Eva, Brabcová Hana, Brožová Ludmila, Brychta Miloš,
Brychta Tomáš, Cepáková Anna, Cmunt Václav, Čechová Dana, Čermáková Danuše, Čížek Petr, Čížková Maria, Danělišyn Marek, Dolanská Blanka, Doležel Petr, Doleželová Mirka, Ďoubal Jakub, Ďoubalová Jarmila, Doubek Petr, Dusková Renata,
Dušková Diana, Ettler Antonín, Ettler Dominik, Ettler Jan, Ettler Václav, Faflíková Dana, Felberová Jitka, Fialová Jana, Fiktusová Jana, Fišerová Pegleyová Barbora, Fričová Kateřina, Fryš Čestmír, Fürstová Anežka, Glaser Hrůzová Pavlína, Gold Dominik,
Götzová Marcela, Gráfová Helena, Grillová Jana, Gvizd Michal, Hála Vojtěch, Hanigerová Drahomíra, Hánová Hana, Harmečná Milada a Hanušovi, Holinkovi Jaroslava a Ladislav, Holušová Marie a Petr, Holzerová Petra, Hosnedlová Pavla, Hošková,
Hořejší Čejková Petra, Hurych Hájková Radka, Chaloupka Daniel, Chaloupka Zdeněk, Janochová Vlasta, Jelínková Alexandra, Juráš Jan, Kalná Irena, Kalná Marcela, Kalný Petr, Kaňková Andrea, Kesl Jan, Klein Miroslav, Klimešová Jitka, Kocourková
Monika, Kolářová Pavlína, Kopeček Adam, Koranda Petr, Kotyzová Michaela, Krausová Anna, Krausová Lenka, Krňoulová Miloslava, Kukal Petr, Kunešová Jana, Kutišová Eva, Květ Jan, Látal Jaromír, Ledlová Renata, Leitgebová Zdeňka, Lukavský
Jaromír, Macků Lenka, Maděryč Vojtěch, Mácha Zbyněk, Machytková Marina, Maršík Pavel, Matějka Jiří, Matulová Pavlína, Matuška Bohumil, Matysková Eva, Mayerová Eva, Měkuta Kryštof, Melicharová Lucie, Mičková Věra, Mikula Marian, Mikulová
Lea, Mikyšková Linda, Mládek Jan, Munzarová Simona, Nedvědová Růžena, Němcová Barbora, Němcová Ludmila, Nemravová Jana, Neumannová Iva, Novotní Silvie a Josef, Oppolzerová Jaroslava, Orlová Kateřina, Österreicher Malíková Jana, Ouška
Jana a Jan, Pakostová Božena, Paxová Veronika, Pech Michal, Petráková Irena, Petrželová Anna, Pfeiferová Petra, Pindrochová Věra, Placatkovi Martin a Monika, Pokorná Klára, Polišenský Otta, Potocká Barbora, Prášil Ondřej, Prášilová Jana, Pražma
Pavel, Přibil Jan, Rameš Václav, Ranglová Iveta, Rimešová Pavla, Rindtová Zdeňka, Roudenský Václav, Rybář Stanislav, Rybová Tereza, Řáda Matěj, Řádová Blanka, Řepová Veronika, Řeřichovi Lenka a Filip, Satrapa Tomáš, Seberová Alena, Sedláčková
Lenka, Schwarzenberg Karel, Skočná Jana, Slanina Jindřich, Součková Bohumila, Šachlová Petra, Šebor Jan, Šefčík Jiří, Šídlová Alenka, Šimek František, Šimůnek Jindřich, Šizling Jiří, Škopek Jiří, Šmíd Ladislav, Šperlín Aleš, Šťastná Adéla, Štíchová
Dagmar, Tichavová Barbora, Tlamsa František, Trníková Jana, Trubač Martin, Třebín Milan, Tuček Jiří, Ušák Timotej, Vačkářová Miroslava, Válek Libor, Valentová Ivana, Valentová Pavla, Válková Jitka, Vaňková Dana, Vaňková Jaroslava, Veselý Ivan,
Vítová Milada, Vochosková Miluše, Vondrková Eva, Vořechovská Kamila, Vrátný Jaroslav, Wegerová Petra, Zemánková Aneta, Žoudlík Michal
 
Právnické osoby
Lékárna U nemocnice, s.r.o., AUTO BEJDA s.r.o., Autoenergo U Matějků Helena Ludvíková, Biosystémy s.r.o., Bohemia Hydraulic a.s., Brychta David, Divadelní společnost Jablonský z.s., Divadelní spolek Kajetán, Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3 - Husova, FIEDLER AMS s.r.o., Fórum dárců z.s., František Strnad - KOBERCE.STRNAD.LIŠOV, Fürst Karel Ing., Hovorka Oldřich Mgr., Intemo s.r.o., Janda Kamil Ing.,
Janoušek Pavel Mgr., Jihočeské Dítě v srdci, z.s., Kubica Jan Mgr., MEDIBABY, s.r.o., Město Jindřichův Hradec, Město Lišov, Město Stráž nad Nežárkou, Město Suchdol nad Lužnicí, Město Třeboň, Město Veselí nad Lužnicí, Městys Dolní Bukovsko,
Městys Chlum u Třeboně, MONETA Money Bank, a.s., Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj, Nadace AGROFERT, Nadace Divoké husy, Nadace J&T, Nadace O2, Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadační fond na podporu
rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet, Obec Lásenice, Obec Lužnice, Obec Majdalena, Obec Nová Ves nad Lužnicí, Obec Novosedly nad Nežárkou, Obec Pístina, Obec Příbraz, OKNOTHERM spol. s r.o., Okolo Třeboně z.s., Pfauser Pavel,
PLOSAB s.r.o., PRO.MED.CS Praha a.s., RAUL, s.r.o., Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí, ŘKF Lišov, Skils - nadační fond, Slatinné lázně Třeboň, s.r.o., Spolek Hippolyt, Šarman Lumír Ing., Toman Jan Mgr., Tunel music bar, ZC s.r.o.
 
Darovali nám čas...
Ze srdce děkujeme také řadě vzácných lidí, kteří pomáhají hospici jako dobrovolníci. Setkáváme se s vámi na trzích, při organizaci benefičních akcí, při fotografování našeho týmu. Pomáháte nám s grafickým zpracováním materiálů a s dalšími
aktivitami.
 

Administrativa
V roce 2019 se rozrostlo i naše administrativní zázemí, které se stará především o projekty, granty, nadace a také PR a fundraising.
Personální zajištění a administrativu spravovala Martina Brychtová a Marie Holušová. O firemní dárce nově pečovala Barbora
Potocká, o individuální dárce se starala Petra Pfeiferová, PR a marketing zajišťovala Barbora Drachovská. Projekty měla na starosti
Lenka Felcmanová. Vše drželo pohromadě díky ředitelce Petře Brychtové a od podzimních měsíců díky ředitelce Ireně Kalné.
 
Dobročinný obchod
V Třeboni provozujeme dobročinný obchod, kde nabízíme regionální a rukodělné výrobky našich dobrovolníků. Těší nás spolupráce
s firmou Bylinky od Světa,  jejíž majitelka Lada Čuříková nabízí ovocné a bylinné sirupy. Již tradičně se účastníme řady řemeslných
trhů. O dobročinný obchod se starala Barbora Drachovská a Petra Pfeiferová.
 
Knihovna
Naše knihovna slouží všem zájemcům o literaturu s tématem konce lidského života. Jsme otevřeni široké veřejnosti, studentům
i profesionálům v třeboňském kontaktním místě. V tuto chvíli nabízíme k zapůjčení 347 knih. Knihovnu měla v Kleofáši na starost
Marika Jasanská.

Stav do 31. 10. 2019
 
Správní rada
předseda správní rady: MUDr. Libor Válek
člen správní rady: Mgr. Irena Kalná
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předsedkyně dozorčí rady: Vlasta Petrová
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Petra Brychtová

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. 
Sídlo: Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 22707328, DIČ: CZ22707328
Telefon: 739 341 087
www.kleofas.cz
E-mail: info@kleofas.cz
Číslo účtu: 7071727399/0800
Číslo účtu veřejné sbírky: 4640464389/0800
Návrh, ilustrace a grafické zpracování: Helena Gráfová
Texty: Irena Kalná, Petra Pfeiferová, Barbora Potocká, Barbora Drachovská
Kompletní účetní závěrka je uložena ve sbírce listin.

Počty zaměstnanců: Zdravotní sestry: 9, Lékaři: 4, Psycholog: 2, Pracovníci v sociálních službách: 5, Poradce pro pečující a pozůstalé: 1,
Sociální pracovník: 1, Projektový manažer: 1, PR a fundraising: 3, Administrativa: 3, Pastorační asistent: 1

Náklady Výnosy

Jak jsme to rozbalili v roce 2019Co je nového?

Jak naložíme s darovanou stokorunou?

41 Kč
Domácí

hospicová péče

30 Kč
Terénní sociální

služby
19 Kč

Poradna

Za Vaši podporu obrovské díky!

Stav od 1. 11. 2019
 
Správní rada
předsedkyně správní rady: Vlasta Petrová
člen správní rady:  Mgr. Petra Brychtová
člen správní rady:  Květuše Lišková
 
Dozorčí rada
předseda dozorčí rady: MUDr. Libor Válek
člen dozorčí rady: Bc. Tomáš Brychta
člen dozorčí rady: Eva Kutišová
 
Statutární orgán
ředitelka: Mgr. Irena Kalná

Terénní sociální služby
Terénní sociální služby jsou
tu na podporu pečujících,
kterým dokážeme díky
každodenní péči našich
pečovatelek o dlouhodobě
nemocné klienty jejich
úlohu ulehčit. Pomáháme
rodině, aby mohla zvládnout
balanc mezi prací, péčí
a také péčí o sebe samé.
Tuto potřebnou práci
vykonávaly Blanka Nová,
Lenka Řeřichová, Jaroslava
Pecušíková, Vlaďka
Ryklíková, Marika Jasanská,
Lenka Burešová, Marie
Břicháčková a Petra
Radová.
 
 

Poradna
V naší sociální 
a psychologické
poradně děláme
maximum, abychom
vám pomohli 
v tíživých životních
situacích spojených
se ztrátou blízkého
člověka. Tuto péči
zajišťovala:
Tereza Maříková,
Vendula Jirsová,
Šárka Pfauserová,
Blanka Nová
a Lenka Řeřichová.
 
 

V roce 2019 činily náklady na provoz hospice 7 584 995 Kč.
Další podrobnosti o hospodaření naleznou zájemci ve zprávě auditora na webu hospice.



  

Z P R Á V A   N E Z Á V I S L É H O   A U D I T O R A
 

o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

v organizaci

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Praha, 5. května 2020
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ÚVODNÍ ÚDAJE

Subjekt, u něhož bylo provedeno ověření

Organizace: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Adresa: Svatopluka Čecha 20, Třeboň II, 379 01 Třeboň
IČ: 227 07 328
Předmět činnosti: 

� provozování již vybudovaného mobilního hospice s půjčovnou pomůcek pro nemocné
v terminálním stádiu nádorového onemocnění

Příjemce zprávy

zakladatelé po projednání ve správní radě

Předmět ověřování

účetní závěrka sestavená k 31.12.2019 za účetní období 1.1.2019 – 31.12.2019

Termín provedení auditu

24.4.2020 – 5.5.2020

Ověření provedl a zprávu auditora zpracoval

22HLAV s.r.o. 
Všebořická 82/2, Ústí nad Labem
oprávnění KAČR č. 277
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms

odpovědný auditor: Ing. Jan Černý, oprávnění KAČR č. 2455

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladatelům organizace Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Zpráva o ověření účetní závěrky

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. (dále
také „Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
Organizaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní
standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše
odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za
audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou
auditorů České republiky jsme na Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili,
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá Ředitel
Organizace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace
byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními
předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů
na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti
(materiality), tedy zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek
činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

� ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

� ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost Ředitele  a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku

Ředitel Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je Ředitel Organizace povinen posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky,
s výjimkou případů, kdy Ředitel plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

� Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo
v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování,
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol Ředitelem.

� Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

� Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti Ředitel Organizace uvedl v příloze účetní závěrky.

� Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
Ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Organizace
nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Organizace ztratí schopnost
nepřetržitě trvat.
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� Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat Ředitele a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                              Ing. Jan Černý
oprávnění KAČR č. 277                                                                                    oprávnění KAČR č. 2455

V Praze, dne 5. května 2020

Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy:
�� Rozvaha k 31.12.2019
�� Výkaz zisku a ztráty za období 1.1.2019 – 31.12.2019
�� Příloha k účetní závěrce za období 1.1.2019 – 31.12.2019

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka:  Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 
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