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SLOVO PŘEDSEDY
představenstva
„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“
(Žalm 127,1)

O

bčanské sdružení s názvem Hospic
svatého Lazara bylo
založeno v roce 1997.
V roce 1998 poskytlo
Město Plzeň pro paliativní péči o občany
Plzně a okolí nově rekonstruovaný objekt a tak mohl být v dubnu 1998 slavnostně otevřen plzeňský hospic, jako třetí v České republice.
Hospic svatého Lazara v Plzni poskytuje již devatenáctý rok své služby občanům města Plzně i občanům mnoha
dalších obcí Plzeňského kraje. Vzhledem
k zaměření hospice jde v mnoha případech o službu na poslední cestě našich
trpících bližních. Hospic svatého Lazara
je zdravotnické zařízení svým rozsahem
sice nevelké, ale v Plzeňském kraji ojedinělé a proto svým významem značně
přesahuje svoji velikost a kapacitu.
Svou existencí Hospic svatého Lazara prokazuje, že kvalitní péče o těžce

nemocné i umírající nemusí spočívat
jen na lékařské a pečovatelské dimenzi, včetně většího počtu personálu proti
jiným zdravotnickým zařízením, ale také
na vytvoření duchovní atmosféry, která poskytuje duševní klid a přípravu
k vykročení na poslední část pozemské
pouti. Jen těžko lze takové prostředí vytvořit v klasických nemocnicích a léčebnách pro dlouhodobě nemocné a proto
velmi záleží jak na celkové atmosféře
ve zdravotnickém zařízení, tak na každém člověku, který je k práci pro klienty
Hospice svatého Lazara povolán. Pro
zaměstnance i klienty hospice je proto
důležité, v jaké pracovní a duchovní atmosféře se denně pohybují.
Hospic svatého Lazara plní v současnosti svoji specifickou roli díky laskavé
komplexní péči o nemocného člověka
a jeho blízké, a také díky koordinované
práci všech zúčastněných osob – členů
představenstva, ředitele, primářky, lékařského a ošetřovatelského týmu a řady
dalších – duchovních docházejících do
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hospice, sociálních pracovníků, obslužného personálu, ale také členů spolku
Hospic svatého Lazara a dalších dobrovolníků. Jedni pečují především o nemocné tělo a ulevují mu od bolestí, jiní se
starají především o duši nemocných.
Hospic svatého Lazara zároveň seznamuje odbornou i laickou veřejnost
s účelem a smyslem hospicové péče
prostřednictvím řady akcí a spoluprací
s místními samosprávami a médii.
Po mimořádné valné hromadě občanského sdružení Hospic svatého Lazara
dne 26. 11. 2014 došlo tehdejší představenstvo k názoru, že jsou nutné změny ve
vedení hospice, a prvořadá je změna na
pozici ředitele. Představenstvo rozhodlo
o vypsání výběrového řízení na nového
ředitele a s účinností od 1. 1. 2015 pověřilo řízením hospice MUDr. Evu Bernardovou. Ve výběrovém řízení na ředitele hospice byl z více než 40 uchazečů
vybrán Mgr. Jan Souček.
Na řádné valné hromadě spolku Hospic svatého Lazara dne 29. 4. 2015
bylo zvoleno nové představenstvo ve
složení Ing. Pavel Janouškovec, Mgr.
Ilona Jehličková, Mgr. Michael Královec, Ing. Jiří Lodr a Ing. Petr Náhlík.
Na následném jednání představenstva
byl jeho předsedou zvolen Ing. Petr
Náhlík a místopředsedou Ing. Jiří Lodr.
Představenstvo vzalo na vědomí rezignaci MUDr. Evy Bernardové na funkci
k datu 30. 4. 2015 a na základě výsledku
výběrového řízení jmenovalo s platností
od 1. 5. 2015 ředitelem Hospice svatého
Lazara Mgr. Jana Součka.

Díky dobré spolupráci byl Hospic
svatého Lazara v uplynulém roce úspěšný i přes velmi složitou personální i finanční situaci při plnění svého hlavního
poslání. Potěšitelným faktem je také to,
že díky velkému úsilí jak členů představenstva, tak nového ředitele, podařilo
získat řadu sponzorských darů a udržet
hospodaření v roce 2015 jako vyrovnané, s kladným hospodářským výsledkem.
Dosažení takového výsledku není v současných podmínkách pro zdravotnické
zařízení provozované občanským sdružením snadné.
Hospic svatého Lazara v roce 2015
získával prostředky na svou činnost
především z plateb od zdravotních pojišťoven (44 %). Kladný výsledek hospodaření by nebyl možný bez provozních
dotací (21 %) od Zastupitelstva města
Plzně (8 %), Ministerstva práce a sociálních věcí (7 %) a Zastupitelstva Plzeňského kraje (4 %). Platby pacientů
tvořily 11 % příjmů a přiznané příspěvky na péči 15 % příjmů. Velký dík patří
i všem dalším dárcům, kteří v roce 2015
poskytli Hospici svatého Lazara štědrou
podporu. Je potřeba si vážit všech – ať
již jde o sponzorské dary od právnických
osob (2 %) či o neméně potřebné dary
od mnoha jednotlivců (3 %). Ostatní
příjmy hospice (4 %) tvoří benefice,
úroky a další výnosy.
Od řádné valné hromady konané 29. 4.
2015 pracovalo představenstvo ve stejném složení a během roku 2015 se scházelo na řádných jednáních věnovaných
zejména stabilizaci personální situace,
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získání nových, mladých a kvalifikovaných pracovníků, zabezpečení finančních prostředků a vytvoření podmínek
pro stabilizaci příjmů Hospice svatého
Lazara.
Nejzásadnějším počinem představenstva bylo rozhodnutí ukončit, po více
než deseti letech, k 31. 12. 2015 poskytování odlehčovacích služeb dle § 44 zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
Toto rozhodnutí učinilo představenstvo
po projednání s největšími donátory
– tedy se samosprávou Plzeňského kraje a samosprávou Města Plzně. Cílené
zaměření na poskytování paliativní péče
přineslo již od počátku roku 2016 větší stabilitu příjmů nutných pro kvalitní
poskytování zdravotní péče v Hospici
svatého Lazara.
Po roce spolupráce nového představenstva a nového ředitele mohu konstatovat, že Hospic svatého Lazara je
z hlediska zdravotní péče zabezpečen
a že se v současné době daří udržovat
při péči o nemocné harmonii mezi léčbou
bolesti a duchovním doprovázením.
Základem týmu Hospice svatého Lazara
jsou lékaři, a proto je potřeba poděkovat
jak MUDr. Michaele Havlové, která
je zdravotním garantem poskytované
paliativní péče, tak MUDr. Evě
Bernardové, která pro Hospic svatého
Lazara pracovala více než deset let.
Dlouholetou oporou zdravotní týmu
je i zkušený MUDr. Jaroslav Kotrba,
a představenstvo projednalo také posílení týmu o MUDr. Martina Pachnera,
který absolvoval Lékařskou fakultu Pl-

zeň Univerzity Karlovy v Praze v roce
2010 a do Hospice svatého Lazara přichází z Hematologicko-onkologického
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.
Na závěr děkuji všem dobrovolníkům,
sponzorům a donátorům a členům představenstva i ostatním členům spolku
Hospic svatého Lazara za jejich práci.
Zároveň si dovoluji požádat, aby vytrvali ve svém nelehkém poslání či podpoře
paliativní péče i nadále. Je to činnost
nesmírně záslužná. Hospic poskytuje
kvalitní péči především díky zaměstnancům, a proto jim děkuji jménem svým
i jménem celého představenstva Hospice svatého Lazara. Setkal jsem se osobně s řadou lidí, jejichž blízkým poskytl
hospic své služby, a tak mohu vyslovit
dík zaměstnancům za jejich péči o klienty hospice i v zastoupení nemocných
a jejich rodin.
Věřím, že s Boží pomocí i s Jeho
požehnáním bude pokračovat činnost
představenstva, vedení hospice i všech
zaměstnanců Hospice svatého Lazara
a dalších dobrovolníků ku prospěchu
našich trpících bližních.
V Plzni na svátek sv. Jiří,
24. 4. 2016

Ing. Petr Náhlík
předseda představenstva
Hospice svatého Lazara
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SLOVO ředitele

V

ážení přátelé
hospice,
dostáváte do
ruky výroční zprávu
za minulý rok. Zprávu o mnohých změnách, ale také dobrou zprávu o tom, že
hospicový tým lékařů, sester, ošetřovatelů, sociálních pracovnic, psychoterapeuta, fyzioterapeuta,
duchovních a dobrovolníků poskytoval
výbornou péči pacientům a jejich rodinám.
Rok 2015 přinesl do hospice novinky
v určitých oblastech i potřebu řešení
záležitostí, které se nakupily za dobu
předchozí.
V první polovině roku se zvýšilo obsazení hospice na plnou kapacitu a zájem
o služby hospice stoupá, což je dobrá
informace o potřebě našich specializovaných služeb pro občany Plzeňského
kraje i pro uspokojivou finanční bilanci
hospice. Kladný výsledek hospodaření
za minulý rok, umožnil ocenit formou
odměn záslužnou práci zdravotnického a lékařského týmu. Vedení hospicu významně postoupilo ve zmapování
a nastavení efektivnějších pravidel v oblasti ekonomiky a administrativy hospice. S Plzeňským krajem se podařilo dohodnout rozšíření podpory de minimis,

která Hospici svatého Lazara umožní
čerpat podporu od kraje i měst a obcí
v dostatečné míře.
V souladu s rozhodnutím představenstva o ukončení poskytování odlehčovacích služeb slouží lůžková kapacita
Hospice svatého Lazara od 1. 1. 2016
pouze pacientům v terminálním stavu.
Rodinám, kterým Hospic svatého Lazara
dříve poskytoval krátkodobé respitní pobyty, pomáhá vedení hospice kontaktovat jiné poskytovatele těchto služeb.
Plánů na další rok je hodně. Chceme zrekonstruovat prostory v přízemí
hospice na důstojný prostor pro
setkávání se s truchlícími a pozůstalými,
je nutné opravit terasu a výtahy, které
po 18 letech provozu dosluhují. Hospic
si zaslouží zkrášlení a obnovu orientačního systému. Je potřeba se zaměřit také
na větší komunikaci s veřejností a na
větší propagaci nově zřízeného Klubu
přátel hospice.
Děkuji všem, kteří nás podporovali
a podporují, a přeji nám všem dobrý
rok 2016.

POSLÁNÍ organizace
» Poskytujeme

paliativní péči lidem
v konečném stádiu nevyléčitelného
onemocnění.

a dalších nepříjemných příznaků nemoci, naši pacienti v posledních chvílích nezůstanou osamoceni a za všech
okolností zůstane zachována jejich
lidská důstojnost.

» Doprovázíme umírající v závěru jejich
života a poskytujeme podporu také jejich rodinám a blízkým.

Hospic svatého Lazara je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče v ČR a dodržuje standardy kvality
hospicové paliativní péče.

» Naším
Mgr. Jan Souček
ředitel Hospice svatého Lazara
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cílem je dosažení nejlepší
možné kvality života pacientů a jejich rodin – zajistíme ošetření bolesti
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péče. V době nemoci pacient často uvítá
možnost mluvit o svých pochybnostech,
strachu, nejistotě. Duchovní a pastorační pracovníci pomáhají nemocným najít
odpovědi na jejich otázky po smyslu
života, odpustit těm, kteří jim ublížili,
smířit se s nemocí. Kněžská služba je
zajištěna jednou týdně na celý den, na
přání nemocného je možná návštěva
duchovního i přímo na pokoji. Katolické bohoslužby se konají dvakrát týdně
v kapli sv. Lazara v přízemí hospice.
Součástí péče v hospici je hledání
a uzdravování vzájemných vztahů
tak, aby rodiny mohly v budoucnu na
tuto část společného života ohlédnout
s vděčností a s vědomím, že čas věnovaný blízkému člověku měl smysl
a že bylo uděláno vše, co uděláno být
mohlo.

V roce 2015 poskytl Hospic svatého
Lazara péči 243 pacientům v celkovém
objemu 7 533 dní. Další služby v oblasti poradenství a péče o rodiny pacientů
a truchlící využilo 750 lidí.

DOBROVOLNÍCI
Nezbytnou součástí týmu hospice jsou
dobrovolníci. V průběhu celého roku do
hospice za pacienty docházelo 14 dobrovolníků. Pacientům dělali společnost,
jeden z dobrovolníků chodil pravidelně
zahrát na kytaru, další hráli s pacienty
společenské hry nebo se věnovali tvořivé práci. Starali se také o květiny, ozdobili vánoční stromek nebo pomohli se
správkou prádla.
Dobrovolníci věnovali hospici celkem
342 hodin, za které jsme jim vděčni.
Rádi bychom věnovali tichou vzpomín-

HOSPIC

O

d roku 1998 je Hospic svatého
Lazara specializovaným zdravotnickým zařízením s 28 lůžky,
které poskytuje komplexní péči o člověka
v poslední etapě jeho života.
Lékařská péče je zaměřena na léčbu paliativní, tj. úlevnou, která zbavuje
nemocné zejména od nepříjemných příznaků onemocnění. U onkologicky nemocných stojí v popředí zmírnění bolesti
a to prostředky moderní paliativní medicíny, které zajistí nemocnému maximální pohodlí. Přijetím pacienta do hospice

pokračuje zdravotní a ošetřovatelská
péče o pacienta v plném rozsahu. Denní
režim je přizpůsoben potřebám pacienta. Fyzioterapie je zaměřena na udržení
zbývajících schopností nemocného. Sociální poradenství poskytujeme pacientům
a rodinám před přijetím do hospice a po
celou dobu pobytu. Péči psychoterapeuta mohou využít pacienti i jejich nejbližší.
Setkání pro pozůstalé, které pořádáme
několikrát za rok, patří do služeb hospice.
Duchovní a pastorační péče je nedílnou součástí specializované paliativní
12
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ODBORNÁ spolupráce
20. října
PRACOVNÍ SNÍDANĚ PRACOVNÍKŮ
HOSPICŮ
a sklonku roku inicioval Hospic
svatého Lazara první pracovní
snídani, na níž se sešli pracovníci
organizací, které působí v hospicové paliativní péči v Plzeňském kraji. Sestry,
lékaři, sociální pracovníci, psychologové i zástupci managementu diskutovali
o potřebě propojení a dobré komunikace
poskytovatelů i o konkrétních potřebách
nemocných a jejich rodin.

N

ku jedné z našich dobrovolnic, která nás
v roce 2015 opustila. Dalším milým společníkem klientů je také labrador jménem Chrek, který v rámci canisterapie
potěšil nejednoho pacienta. Majitelem
Chreka jsou Pomocné tlapky, o.p.s., setkání s pacienty probíhá pod vedením fyzioterapeutky hospice Lucie Hergetové.

pro nemocného i jeho pečující kompenzační pomůcky. Pomáhají při předcházení různých komplikací u nemocných,
zároveň prodlužují na nejdelší možnou
míru kvalitu života. K tomu slouží půjčovna pomůcek, v níž hospic nabízí
k zapůjčení různé typy chodítek, toaletní vozík, ošetřovatelské lůžko elektrické.
Půjčovna v roce 2015 poskytla 80 pečujícím celkem 96 pomůcek.

PŮJČOVNA POMŮCEK
Pro zajištění maximálního možného
komfortu a kvality života jsou důležité
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10. listopadu
CENA PEČOVATEL ROKU
Jan Prošek z týmu Hospice svatého Lazara byl jedním z pěti nominovaných
na Národní cenu sociálních služeb –
Pečovatel/ka roku 2015. Slavnostní vyhlášení proběhlo v krásných prostorách
Novoměstské radnice Prahy 2. Patronkou ocenění byla herečka Hana Maciuchová.
25. listopadu
KONFERENCE PODPORA
PEČUJÍCÍCH OSOB
Naši kolegové vystoupili s příspěvkem
na konferenci pro pečující osoby, kterou
pořádalo Regionální pracoviště Národní
rady zdravotně postižených ČR pro Plzeňský kraj.

Jan Prošek a patronka Ceny Hana Maciuchová.
15

AKTIVITY pro veřejnost
ně s pacienty si poslechli hudbu a také
povídání a čtení úsměvných příběhů
z knih P. Jiřího Barhoně, autora a duchovního, který v hospici dlouhodobě
slouží.

15. dubna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
esítky návštěvníků si prohlídly
Hospic svatého Lazara během
tradičního Dne otevřených dveří,
v rámci něhož jim na otázky odpovídali
pracovníci hospice.

D

29. července
POUTNÍ MŠE SVATÁ
V HOSPICI
Poutní mši svatou u příležitosti svátku
sv. Lazara a sv. Marty celebroval Mons.
Karel Herbst, pomocný biskup pražský.
Následovalo založení Klubu přátel hospice.

29. května
NOC KOSTELŮ
Již pošesté se hospic připojil k celorepublikové akci Noc kostelů, během
níž si návštěvníci prohlédli kapli sv.
Lazara, zimní zahradu a terasu. Společ-

26. listopadu
VYSTOUPENÍ DĚTÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
KARDINÁLA BERANA PLZEŇ
Krásnou hru o svatém Martinovi, básničky a ručně dělaná přáníčka – to vše
děti věnovaly klientům a pracovníkům
hospice.

14. prosince
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA SLOVA
Tradiční Ekumenické bohoslužbě slova,
která se konala v kapli sv. Lazara, předsedal biskup František Radkovský, za
přítomnosti Mons. Emila Soukupa, a za
účasti pastorů z křesťanských sborů.
17. prosince
KONCERT STUDENTŮ
CÍRKEVNÍHO GYMNÁZIA
PLZEŇ
Studenti potěšili naše pacienty i pracovníky krásným koncertem v kapli sv.
Lazara. Pokračovali s dalším muzicírováním i v pokojích pacientů, kteří se
koncertu nemohli zúčastnit.

29. listopadu
ADVENTNÍ KONCERT
Tradiční Adventní koncert proběhl první
adventní neděli. Hudbu v podání kapely
Kudrnatá Kapusta, svařené víno a cukroví si užili naši pacienti, přátelé i kolegové.

16
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PODPORA hospice
KLUB PŘÁTEL HOSPICE

2015 lze podpořit Hospic svatého Lazara i dalšími formami: přes aplikaci Darujme.cz (jednoduchý způsob jak rychle přispět určitou částkou), převodem
prostředků na bankovní účet, podporou
hmotnou či darem služeb.
Díky beneﬁčním akcím se Hospici
svatého Lazara daří získávat ﬁnanční
prostředky a zároveň informovat veřejnost o účelu a smyslu hospicové péče.

V

červenci byl při Hospici svatého
Lazara založen Klub přátel hospice, jehož členové mohou pravidelně přispívat na péči o naše pacienty.
Pravidla a elektronická i písemná přihláška je k dispozici na webových stránkách
a v recepci hospice.
Prostřednictvím nových internetových stránek vytvořených v prosinci

NÁŠ DÍK PATŘÍ ŘADĚ ORGANIZACÍ,
KTERÉ PRO HOSPIC SVATÉHO LAZARA V ROCE 2015
USPOŘÁDALY KRÁSNÉ AKCE:
18. září
AUKCE OBRAZU TVÁŘ PLZNĚ
Plzeň 2015, o.p.s. pořádala ﬁnální večer
projektu Tvář Plzně, kde se vydražilo 10
portrétů Plzeňanů od známých mladých

umělců. Jeden z portrétovaných – pan
Stanislav Lukavský – navrhl náš hospic,
aby obdržel výtěžek z dražby obrazu, jehož autorem je Aleš Brázdil.

s Měšťanskou besedou veškerý výtěžek
z tohoto představení, tak jako z loňského představení Čtyři dohody, putoval ve
prospěch Hospice svatého Lazara.

1. prosince
DAR MEDIKŮ
Studenti 4. ročníku oboru všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy v Praze věnovali hospici výtěžek z jejich tradiční akce Půlení
mediků.

22. prosince
STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
PRO HOSPIC
Zástupci Tesco Borská pole předali pracovníkům Hospice svatého Lazara dárky, které jim zakoupili Plzeňané v rámci
charitativní akce Tesco Strom splněných
přání.

2. prosince
DAR PLZEŇSKÉHO KRAJE
ADVENT DĚTEM
Výtěžek již pátého ročníku akce pro děti
a rodiče s názvem Advent dětem, kterou
pořádal Plzeňský kraj se spolkem Felicitas, byl věnován na podporu činnosti
Hospice svatého Lazara.

Jaroslav
Dušek

6. prosince
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
JAROSLAVA DUŠKA PÁTÁ DOHODA
Ve prospěch Hospice svatého Lazara
vystoupil ve vyprodané Měšťanské besedě Jaroslav Dušek s představením Pátá
dohoda. Díky tradičnímu partnerství
Díky podpoře od dárců může být palia vní péče dostupná všem,
kteří ji v posledních dnech života potřebují.
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Přehled dárců

Přehled hospodaření

A

by se Hospic svatého Lazara mohl dobře postarat o pacienty a jejich blízké, musí získat celou polovinu ročních příjmů prostřednictvím dotací z rozpočtů měst a obcí,
grantů, příspěvků od nadací a z darů právnických osob a jednotlivců.

Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2015 podpořili Hospic svatého Lazara.

PROVOZNÍ VÝNOSY

(v s. Kč)

Příjmy od zdravotních pojišťoven

9 845

Příjmy – příspěvek na péči

3 510

Příjmy z vlastní činnos

2 733

Přijaté dary – fyzické osoby
– Praha 4, Forejtovi – Plzeň, Jiřina Fousková
– Příbram, Ilona Hanáková – Plzeň, Ivana Hájková – Plzeň, J. Hayerová, Ing. Pavel Hegner – Plzeň, Marie Helmová – Plzeň, Petr Houba – Plzeň,
Václav Hruška – Blížejov, Eva Hubatová – Plzeň,
Ing. Dana Ježková – Plzeň, Taťána Jírová – Dolní
Bělá, Romana Kalčíková – Plzeň, René Kneifel,
Roman Kobeda – Praha 6, Zdeněk Kobeda – Plzeň, Jiřina Kopřivová – Plzeň, Radomír Kozler
– Plzeň, Marie Kubalíková – Horšice, Helena
Kuchlerová – Kladno, Mgr. Dagmar Kvěchová –
Plzeň, Marcela Kýrová – Praha, Petr Liška, Zdeňka Marchesiová – Plzeň, Ludmila Mayerová, Ing.
Josef Muknšnábl – Měčín, Zdeněk Nádraský – Plzeň, Luboš Novák – Rychnov nad Kněžnou, Vladimír Pechman – Praha, Iveta Pešková – Holoubkov,
T. Pexa, Miroslava Plná – Plzeň, Hana Poláková,
Zdeněk Pulkrábek, H. Pumprová – České Budějovice, Mgr. Alena Rampasová – Ejpovice, Michal
Rod – Plzeň, Jaroslav Rokoský – Koloveč, Hana
Roučková – Plzeň, Hanuš Salz, Martin Straka
– Břasy, Radka Světlíková – Karlovy Vary, MUDr.
Marie Šámalová – Plzeň, PhDr. Blanka Šestáková – Plzeň, Gabriela Šimandlová – Plzeň, Václav
Šimice – Plzeň, Ing. Ivan Škába – Plzeň, Milada
Šperlová – Švihov, Jindřich Šťáhlavský – Plzeň,
PhDr. Iva Šteklová – Plzeň, Radomíra Štěpinová
– Kyšice, p. Švadlenková, Jiří Švamberg – Kožlany, A. Tauer, Ludmila Taylor – Praha, Josef Thorovský, Petr Tichý – Beroun, Kateřina Tučková,
Pavlína Uzlová – Plzeň, Pavel Vacek – Plzeň Litice, MUDr. Pavel Vaněk – Konstantinovy Lázně,
H. Vávrová, Václav Vít – Březová, K. Vítková,
Ludmila Volková, H. Vopatová, doc. MUDr. Jiří
Zemen, Ph.D. – Plzeň, Karel Zíka – Plzeň, Alena
Zíková – Plzeň, V. Zunová

Právnické osoby
Podpora ve výši 200 s. Kč a více
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Plzeňský
kraj, Statutární město Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s.
Podpora ve výši 50 – 199 s. Kč
HOFMEISTER s.r.o. – Plzeň, Městský obvod Plzeň 1, Městský obvod Plzeň 3, Městský obvod
Plzeň 4
Podpora do 50 s. Kč
Dakan poradenská s.r.o. – Plzeň, Felicitas, z.s.
– Vejprnice, Karel Hranička – SKG – Plzeň, Město Beroun, Město Blovice, Město Dobřany, Město
Manětín, Město Nepomuk, Město Touškov, Město Třemošná, Městský obvod Plzeň 2 – Slovany,
Nadace Neziskovky.cz – Praha, Obec Štěnovice,
Obec Zruč – Senec, Plzeň 2015, o.p.s., Sbor křesťanského společenství Plzeň, TRAVEL FREE,
s. r.o. – Praha, Vojenský a špitální řád sv. Lazara
Jeruzalémského, z.s. – Praha 1, Milan Žihlo – AV
ELEKTROCENTRUM – Plzeň

Fyzické osoby
Petr Bachna – Praha 1, Ing. Jaroslava Baumruková – Praha 5, Ladislav Beránek – Plzeň, Ing.
Miloslav Brabec – Rokycany, Alena Bukvová –
Zdiměřice, Ivo Cabrnoch, J. Čáp, Adrián Čech
– Mariánské Lázně, Eva Čechurová – Plzeň, Ing.
Roman Čermák, Zdeňka Černá – Zbiroh, Jiří Danko – Planá, Milan Dlesk – Staňkov, Ing. Jaroslav
Drnek – Plzeň, Karel Fajfrlík – Plzeň, Jan Fišer
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v roce 2015

657

Přijaté dary – právnické osoby

233

Dary – obce

246

Dary – ostatní

3

Členské příspěvky

4

Ostatní výnosy – úroky, výnosy, tržby

311

Provozní dotace – MPSV ČR

1 813

Provozní dotace – Plzeňský kraj
Provozní dotace – Město Plzeň

1 000
1 819

Výnosy celkem

22 174

PROVOZNÍ NÁKLADY

(v s. Kč)

Spotřeba materiálu

1 894

Spotřeba energie

685

Opravy a udržování

98

Cestovné

19

Služby

3 357

Mzdové náklady

11 263

Zákonné pojištění a náklady

3 970

Daně a poplatky

46

Ostatní náklady celkem

198

Odpisy

196

Náklady celkem

21 726

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

448
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Pracovníci a dobrovolníci

Orgány spolku
Představenstvo od 29. 4. 2015

Revizní komise

Předseda
Ing. Petr Náhlík

Jana Hýblová
Bc. Hana Stránská
Mgr. Václav Voříšek

Místopředseda
Ing. Jiří Lodr
Členové
Mgr. Pavel Janouškovec
Mgr. Ilona Jehličková
Mgr. Michael Královec

VEDENÍ HOSPICE
ředitel – Mgr. Jan Souček (od 1. 5. 2015),
MUDr. Eva Bernardová (do 30. 4. 2015)
vedoucí lékař a zdravotní garant –
MUDr. Michaela Havlová
vrchní sestra – Ivana Kalousová

PRACOVNÍCI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Vlasta Cajthamlová (od 1. 1. 2015), Martina Frantová (od 3. 9. 2015), Marek Karpíšek, Michael Kaše, Jan Prošek, Kateřina Toupalová

LÉKAŘI/KY
MUDr. Eva Bernardová, MUDr. Michaela Havlová, MUDr. Jaroslav Kotrba

FYZIOTERAPEUT
Lucie Hergetová, DiS.

(DPP)

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ÚSEKU,
PSYCHOTERAPEUT,
PASTORAČNÍ ASISTENTKA
Mgr. Anděla Bednářová

ZDRAVOTNÍ SESTRY
Betty Behenská Mgr. Jana Eismanová
(DPČ), Jana Fastnerová, Miroslav Chlebo (DPP), Pavla Košařová (od 2. 9. 2015),
Zdeňka Kripnerová, Kateřina Maříková,
DiS. (od 24. 10. 2015 MD), Zdeňka Matějková (do 31. 8. 2015 SD), Iva Sauerová,
Marta Šimánková, Šárka Šimková, Zdeněk Šlajs, DiS., Vlasta Zýková

Zástupce profesionálních
pracovníků hospice
MUDr. Michaela Havlová

Představenstvo do 28. 4. 2015
Předseda
Jaroslav Terč
Místopředseda
MUDr. Štěpán Bejvančický

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Mgr. Diana Ciglerová (od 1. 11. 2015),
Mgr. Vlasta Černá Sýkorová (do 30. 11.
2015)

EKONOMKA
Ing. Ludmila Kolářová Čtvrtníková
(DPP od 1. 8. do 31. 10. 2015), Bc. Monika Švehlová (od 19. 10. 2015), Radka
Poláčková (do 31. 8. 2015)

OŠETŘOVATELÉ/KY
Marie Bourová, Anna Bystřická, Anna
Hreusová (DPČ), Nicol Kafková (DPČ
od 24. 9. 2015), Lucie Karlíková, DiS.,
Drahomíra Koderová, Mgr. Zdeněk Malina, Jan Růžička (od 1. 7. 2015), Tomáš
Stehlík, Zuzana Šihánková (od 2. 11.
2015 MD), Marie Šobíšková, Marcela
Škrlantová, Vrbová Tereza (od 1. 6. 2015)

Členové
MUDr. Eva Bernardová
Mgr. Ilona Jehličková
MUDr. Milan Štěrbák
Zástupce profesionálních
pracovníků hospice
Ivana Kalousová
24

KOMUNIKACE A FUNDRAISING
Mgr. Jarmila Neumannová (od 1. 8. 2015)
HOSPODÁŘKA,
MZDY A PERSONALISTIKA
Kateřina Koželuhová
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ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE
Mgr. Lenka Václavovičová (od 1. 8. 2015)
RECEPCE
Marcela Ajšmanová, Helena Černá,
Anna Karpíšková, Jaroslava Soukupová
KUCHYNĚ
Marie Hofmanová, Jana Vítková
ÚDRŽBA
Petr Koželuh (DPP)
DOBROVOLNÍCI
Stanislava Boudníková, Ivana Gábrišová, Radka Halířová, Melanie Hauerová,
Lucie Hornová, Jiří Chytil, Eva Kličková, Eliška Majerová, Pavel Novák,
Miroslava Paĺuvová, Rostislav Pelikán,
Zuzana Procházková, Libuše Slavíková,
Kateřina Trčková
DUCHOVNÍ SLUŽBA
P. Jiří Barhoň, P. Petr Franta, P. Alvares
Kodeda OP, P. Romuald Rob OP, P. Petr
Semík OP, P. Damián Škoda OP

Vysvětlivky
DPČ – dohoda o pracovní činnosti
DPP – dohoda o provedení práce
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HOSPIC
svatého

LAZARA

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa
Hospic svatého Lazara z. s.
Sladkovského 2472/66a
326 00 Plzeň
IČ: 66361508
Kontakty
Telefon +420 377 431 381-3
E-mail: hospic@hsl.cz
Web: www.hsl.cz
Facebook: h ps://www.facebook.com/hsl.cz
Bankovní spojení
Číslo účtu: 754 50 006 / 2700
IBAN: CZ85 2700 0000 0000 7545 0006
SWIFT: BACXCZPP
UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
nám. Republiky 3a, č.p. 2090, 110 00 Praha 1
Datová schránka
ID datové schránky: bsv7qt9

