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Vážení dárci a přátelé našeho hospice, 
srdečně Vám děkujeme za projevenou štědrost a podporu Hospice sv. 
Štěpána v uplynulém roce. V příloze posíláme potvrzení o přijetí Vašeho 
daru pro odpočet daně. 

Na začátku února jsme uzavřeli 21. rok služby našeho hospice. 
Minulý rok se nesl ve znamení narozeninových oslav, přípravy nového 
vizuálu, ale také trvajících protiepidemických opatření. I díky Vaší 
podpoře jsme však v poskytování naší základní péče nepolevili. 

 
Celkem jsme se v uplynulém roce na všech službách našeho 

hospice starali o 340 pacientů - 242 z nich využilo lůžkovou hospicovou 
péči po celkovou dobu 5 825 dní. Domácí hospic doprovázel v průběhu 
roku 68 pacientů. Členové týmu vykonali 2 640 návštěv a najeli 21488 
km. Asistentky terénní odlehčovací služby se staraly o 12 klientů doma a 
poskytly jim 1 805 hodin péče. Jsou to většinou rodiny, kterým 
pomáháme dlouhodobě, i několik let. Odlehčovací služba pobytová byla 
využita osmnácti klienty v průměru na 14 dní, takže si jejich blízcí mohli 
oddechnout od náročné dlouhodobé péče. 

 Vedle této „viditelné péče“ stojí ještě naše odborné poradenství, 
sociální i psychologické, které je pro klienty také velmi důležité. Sdílejí s 
námi, že často poprvé s nimi někdo hovořil laskavě a vysvětlil jim 
všechny souvislosti péče o těžce nemocného člověka, či se jim věnoval v 
jejich zármutku jako pozůstalým. Těchto poradenských kontaktů bylo v 
uplynulém roce přes tisíc.  A naše půjčovna kompenzačních pomůcek 
opět pomáhala více jak 370 zápůjčkami i do vzdálených míst.  

 
Díky podpoře dárců se nám podařilo hospic vybavit mnoha 

novými pomůckami a zařízením. V listopadu jsme po roční pauze 
uspořádali odbornou regionální konferenci paliativní péče.  Vzdělávání 
týmu i laické a odborné veřejnosti patří stále k našim prioritám. I proto 
finalizuje proces akreditace stážového pracoviště pro lékaře připravující 
se na atestaci z paliativní medicíny. Budeme se ucházet o akreditaci 
Specializačního kurzu paliativní péče pro zdravotní sestry. V plánu je také 
rozvoj spolupráce s pobytovými zařízeními pro seniory, abychom jim 
společně dokázali zajistit paliativní péči v místě, kde dlouhodobě žijí.  

Péči věnujeme také našim dobrovolníkům, kteří tvoří nedílnou 
součást týmu hospice. Aktivně hospici pomáhá přibližně 40 
dobrovolníků, kteří prošli naším půlročním dobrovolnickým výcvikem. 
Pomáhají na lůžkách i v domácnostech a celkem věnovali více jak 1 100 
hodin přímé péče. 
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Celkové náklady na všechny naše služby překročily v roce 2021 

částku 43 milionů korun a do nového roku jsme vykročili s  68 
zaměstnanci. Náklady na jejich finanční ohodnocení tvoří 77% rozpočtu. 
Je to ale právě náš tým, díky kterému můžeme hospicovou službu 
poskytovat tak, jak považujeme za nejlepší. Bez Vaší podpory by to 
ovšem možné nebylo a za to Vám patří velký dík. 

 
Protože chceme být dobře připravení na nadcházející období, 

tvoříme strategický plán pro roky 2022 – 2025. Cítíme velkou 
zodpovědnost za každou darovanou korunu a za to, aby byla efektivně 
využita. Z větších investičních akcí se chystáme na dlouho plánovou a 
dárci již zafinancovanou rekonstrukci místnosti posledního rozloučení 
a na opravu jedné části historické budovy hospice.  

 
Vaší pozornosti doporučuji náš již 7 let fungující benefiční obchod 

Bona Fide v Michalské ulici a jeho nově spuštěný e-shop 
(www.obchod.prohospic.cz).   

 
Svoje odborné poznatky a zkušenosti předává tým hospice i na 

celostátní úrovni, a to jako člen významných členských organizací - 
Fóra mobilních hospiců, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR či 
Asociace veřejně prospěšných organizací. Díky tomu jsem také členkou 
Rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví. Snažíme se tak ovlivňovat 
i systémové změny a zlepšovat podmínky pro poskytování dobré 
paliativní péče všude tam, kde lidé ze života odcházejí.  

  
 Je nám ctí, že jste na této cestě s námi a z celého srdce Vám přeji 
vše dobré a těším se na setkání s Vámi při některé z našich akcí, které 
pro veřejnost plánujeme. Nejbližší z nich bude v květnu tradiční Běh pro 
hospic. 

 
Úspěšný a klidný rok jménem svým i celého hospicového týmu 

 
 
 Mgr. Monika Marková, ředitelka 

http://www.obchod.prohospic.cz/
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