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>Doma je DOMA<

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí,
těžko tomu uvěřit, že již píšeme šestou výroční zprávu, což znamená, že Domácí hospic
Athelas má za sebou šestý rok svého života.
Vstupovali jsme do roku 2020 do nových, zrekonstruovaných prostor hospice. Každá
zárubeň, každé okno, každý kousek nového domova Athelasu prošel rukama našich
sestřiček, lékařů, kolegů, jejich rodin a přátel a také mnoha našich dobrovolníků a
podporovatelů. Pokaždé, když procházím chodbou, chci říci „Díky vám všem“, kdo jste
přiložili ruku a srdce k dílu. Pracuje se nám tu krásně.
4. 2. 2020 jsme oficiálně symbolicky otevřeli dveře s vizí krásné budoucnosti a hned o měsíc
později se stalo něco, co by nikdo nepředvídal. Svět byl paralyzován nemocí, se kterou se
potýkáme dodnes. Na nás měla první covidová vlna velký vliv v úbytku pacientů. Nejistota,
která se nesla celou společností, však nezasáhla naše poslání – starat se o pacienty v
terminálním stádiu onemocnění se vší pozorností a péčí, jaké jsme schopni.
Od března až do léta jsme se mimo naši práci snažili přispět tady v Písku „rouškovou
pomocí“. Stali jsme se sběrným místem ručně ušitých roušek, sestřička Milada měla na
starosti komunikaci s firmami, rodinami a organizacemi a podařilo se nám rozdistribuovat
přes 4 500kusů.
Léto se paradoxně neslo v duchu zvýšeného počtu pacientů, kteří udělali volbu a rozhodli se
zůstat v závěru svého života doma se svou rodinou. Mezi nimi byli i dva dětští pacienti a
jejich rodiny. To jsou události ještě násobně smutnější a jsme velmi vděční, že jsme i těmto
rodinám mohli pomoci.
Bývalo by bylo krásné, kdyby podzim nepřinesl další vlnu pandemie a mohli jsme
zrealizovat události pro potěchu duše – vždy překrásný koncert Marika Singers, koncert
nezapomenutelného jazzového KUH tria a samozřejmě Papučový den. Historie psala ale jiné
řádky, tak moc doufáme, že příští rok přinese víc krásných kulturních benefičních akcí na
podporu našeho lístku Athelas. Závěrem bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním a
kolegům, za lidskost a laskavost, kterou máme nejen k našim pacientům, ale i mezi sebou
vzájemně, díky tomu je práce pro hospic Athelas tak výjimečná a smysluplná.
A velký dík nás všech patří vám: všem našim podporovatelům, dárcům, přispěvatelům a
partnerům. Bez vás bychom tady nebyli a naši pacienti by neměli možnost svobodné volby v
té nelehké otázce, kde prožít poslední dny svého života. Doma je zkrátka doma.
Míla Škochová
Zdravotní sestra
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… a mnoho dalších, kteří pro nás pracovali bez nároku na odměnu

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

PALIATIVNÍ PÉČE
Poskytujeme
specializovanou
a
obecnou
paliativní
péči
v
domácím prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné
fázi nevyléčitelného onemocnění. Hospicová péče otevírá prostor pro důstojné
doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Snažíme se uspokojit
všechny potřeby nemocného (fyzické, psychické, sociální a duchovní). Nedílnou
součástí je podpora rodiny a přátel nejen v období umírání nemocného, ale také
po jeho úmrtí.
Náš multidisciplinární tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální
pracovníci, pečovatelky, psycholožka a kaplan.
Jsme pacientovi a jeho blízkým k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin
denně.
V roce 2020 se podařilo uzavřít smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami. Máme z toho velikou radost, avšak stále jsme odkázáni na
financování z darů, grantů a veřejné podpory, protože úhrady zdravotních
pojišťoven nepokryjí provoz celého hospice. Pacienti, kteří nejsou zařazeni tzv. do
úhrady, se finančně spolupodílejí na hospicové péči částkou 250,- Kč denně.
V roce 2020 jsme obdrželi 90 žádostí o přijetí do péče, uzavřeli jsme 68 smluv o
poskytování domácí hospicové péče. Mezi našimi pacienty bylo 34 žen a 34 mužů
převážně s onkologickou diagnózou. Nejstarší pacient byl ročník 1923 a nejmladší
pacient byl ročník 2011. U pacientů jsme vykonali celkem 1139 návštěv.
V roce 2020 bohužel neproběhla žádná Setkání pozůstalých vzhledem k pandemické
situaci. To je nám velmi líto a věříme, že v následujících letech budeme moci i tuhle
část péče o pečující opět zařadit do našeho běžného fungování.

POŠTOU …
Milí všichni v Hospici Athelas. Pamatuji na den, kdy mi volal neznámý
kontakt a na druhém konci jsem uslyšela pro mě do té doby neznámý
hlas.... Hlas pana doktora Cejpa, kterého nenechal klidným stav mojí
mamky, která byla tehdy hospitalizovaná v nemocnici. Bylo evidentní, že
mamce moc času na život nezbývá. Po domluvě s lékařem jsme mamku
nechali propustit z nemocnice domů.
S láskou a úctou vzpomínám na veškerou odbornou péči věnovanou
sestřičkami, lékařem, pastorem a všemi ostatními....nerada bych na
někoho zapomněla.
Děkuji Hospici za slova pochopení, za pomoc i po maminčině důstojném a
bezpečném odchodu. Díky této službě vím, že i umírání může mít jinou
podobu a že to tolik nebolí.
Vždycky jsme se těšili na sestřičky a pro mamku to byla společenská
událost, což je i v období odchodu velmi důležité jen nečekat, až ten
okamžik přijde, ale jde hlavně o to vědět, že radost z návštěvy lze i v
takových chvílích stále cítit.
Celá moje rodina na Vaši službu nikdy nezapomene.
Díky všem
P.M. s rodinou

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Poradna Domácího hospice Athelas poskytuje odborné sociální poradenství dle
Zákona č. 108/2006 Sb. § 37, o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Posláním poradny Domácího hospice Athelas je poskytovat občanům
informace, podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého,
onkologického onemocnění, a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého,
formou odborného sociálního poradenství.
Poradenství je poskytováno formami:
•
•
•
•

ambulantní
terénní
telefonickou
elektronickou.

Poradna na kontaktním místě domácího hospice je otevřena pravidelně 3 dny
v týdnu (po dohodě je možno vždy domluvit individuální termín i místo schůzky).
Sociální pracovnice je dostupná na telefonu denně od 8.00- 17.00 hodin.
Poradna je poskytována žadatelům bezplatně.

Terénní odlehčovací SLUŽBY
Terénní odlehčovací služby jsou registrovanou sociální službou, kterou poskytujeme
dle Zákona č.108/2006 Sb. §44 o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnout potřebnou podporu a pomoc
lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich
domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby
kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak umožní čas
na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a vyřízení potřebných záležitostí.
Odlehčovací služby poskytujeme uživatelům v domácnostech v Písku a okolí,
zpravidla od pondělí do pátku a to mezi 9 -15 hodinou (dle aktuální kapacity a dle
dohody je možné domluvit se na jiném čase a místě poskytování).
Hodinová sazba služby 130 Kč/ hod.
Služby jsme poskytli 14 klientům (10 žen, 4 muži), pečovali jsme celkem 700 hodin.

Osobní ASISTENCE
Osobní asistenci poskytujeme dle Zákona č.108/2006 Sb. §39 o sociálních službách a
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách.
Posláním služby je pomáhat prostřednictvím osobních asistentů občanům se
zdravotním postižením a seniorům se zajištěním činností, které vyplývají z jejich
individuálních potřeb, a které nemohou vykonávat samostatně. Naše služba
napomáhá k integraci našich cílových skupin uživatelů do společnosti.
Osobní asistenci poskytujeme uživatelům v domácnostech v Písku a okolí, všechny
dny v týdnu (dle aktuální kapacity a dle dohody je možné domluvit se i na jiném
čase a místě poskytování služby).
Hodinová sazba služby 130Kč/ hod.
Službu jsme poskytli 3 klientům (1 žena, 2 muži), pečovali jsme celkem 723 hodin.

Kalendář AKCÍ
Moc rádi bychom na těchto řádkách napsali, co všechno jsme měli v roce 2020 v
plánu, ale byly by to jen nesplněné a zrušené akce.
Rok to byl náročný pro všechny, nejen pro hospic.
Snad svítá na lepší časy a budeme mít zase šanci se setkávat při nejrůznějších
koncertech, přednáškách a akcích.
Stihli jsme však v roce 2020 jednu zásadní událost, a tou byl den otevřených
dveří v našich nových prostorách. Konal se 4.2.2020 v překrásně
zrekonstruovaném prostoru na nové adrese Karla čapka 589.
Na tomto místě chceme speciálně poděkovat Stavební firmě Casta, a.s. za
obrovskou pomoc s rekonstrukcí prostor.
5.3. 2020 jsme na poslední chvíli ještě stihli přednášku v knihovně v
Milevsku na téma I umřít se dá dobře s Mgr. Miladou Štojdlovou, zakladatelkou
hospice a zdravotní sestrou.
A pak už jen čekání, až se svět znovu otevře….

PODPOŘILI NÁS
Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům Domácího hospice Athelas, kteří
nám v roce 2020 aktivně pomáhali naplňovat naše poslání. Děkujeme všem lékařům a
ostatním zdravotníkům, kteří s hospicem spolupracují, a není jim lhostejný osud našich
pacientů. Zvláštní poděkování patří níže uvedeným:
Krajský úřad Jihočeského kraje, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR, MAS Střední Povltaví, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace
Agrofert, KONABO Komunitní nadace Otavsko-Blanická, Nadace J&T, Nadace ČEZ, Nadační
fond Umění doprovázet, Karel Komárek Family Foundation, Kapka NADĚJE, Nadace Racek,
Nadační fond Senior, Město Písek, Město Týn nad Vltavou, Město Milevsko, Město Vodňany,
Město Mirovice, Obec Albrechtice nad Vltavou, Obec Vlastec, Obec Dobev, Obec Křižanov,
Husitská diakonie Církve československé husitské, Náboženská obec Církve československé
husitské v Mirovicích, Plzeňská diecéze Církve československé husitské, CASTA a.s., JUNÁK,
z.s. Milevsko, AK Šolc, Schneider Electric, s.r.o., JUDr. Ondřej Veselý, Lásenice o. s. Praha,
ENEGIE Services a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o, MAKO Blatná spol. s.r.o, s.n.o.p. Písek,
Artik II, s.r.o., Lazariánská pomocná služba, z.s, Třemšínská ekofarma, s.r.o., MUDr. Jan
Musil zubní lékař, Neurologie Váně, s.r.o. MUDr. Tomáš Váně, 3J GROUP, s.r.o., Prácheňská
WOOD s.r.o., Nadace Tomistoma
Městská knihovna Milevsko, Velkoobchod ovoce-zelenina s.r.o Zdeněk Cimbura, Auto Hrach,
Ford Vinkler Písek, ACOND a.s. Milevsko, Víno Hruška, COOP Albrechtice, Obchod U Vlka,
Second Hand Gallery, Pekařství Zlivice, Nehtové studio Marcely Suchanové Jablonského,
Penny Market Obchodní, Písek, U Kapličky HOTEL&RESTAURACE, Veget Bistro, Kosmetika
Radka Hanusová, Viva beauty, Dětský klub Pohádka Kateřiny Šolcové, Klíčové centrum Jindřich Trtek, Knihkupectví Elim, Travel cafe Písek, Obchod Moje Lhota, Tiskárna Hemala,
Dobrovolní hasiči Písek, Nepotřebné věci od vás - pomáhají dětem od nás z.s., JUST pí. Eva
Zemanová – Písek
V neposlední řadě ze srdce děkujeme Vám všem lidem dobré vůle, našim milým pravidelným i
občasným dárcům, kterým bychom nejraději poděkovali osobním objetím a pozváním na čaj,
což současná doba neumožňuje. Vaši podporu považujeme za nesmírně cennou a je pro nás
každý měsíc či příležitostně připomenutím, že má smysl v naší práci pokračovat a poskytovat
v našem městě a okolí hospicové i sociální služby.
I v těžších chvílích života hospice jsou pro nás Vaše dary uvědoměním, že jsme neseni na
ramenou vás – našich hrdinů dárců a že na to nejsme sami.
Děkujeme!
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