ZÁPIS
ze schůzky v rámci spolupráce v OPZ+ na období 2021-2027
Příprava Akčního plánu
Datum konání:

středa 6.4.2022 13:00-15:00 hod.

Místo konání:

Husovo náměstí 550/5, Lysá nad Labem

Přítomni:

Ing. Šárka Pučálková, Ing. Samira Goldšmídová (MAS Region Pošembeří)
Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka Domácí hospic Nablízku, z.ú.

Zápis z jednání:
Schůzka byla uskutečněna za účelem představení hospicové a paliativní péče a případnému navázání
spolupráce. Obyvatelé a zástupci MAS by tuto službu chtěli v rámci OPZ+ podpořit. MAS Pošembeří
shledává tuto službu velmi potřebnou, proto se rozhodla navázat kontakt s Domácím hospicem
Nablízku.
B. Urbanová představila služby a další informace o hospicu:
• Domácí hospicová péče
• Ambulance paliativní medicíny
• Sociální poradenství
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
• Psychická a duchovní péče
Hospic letos funguje již 7 let a pomohl 250 rodinám. Hospicový tým tvoří zdravotní sestry, lékaři, sociální
pracovníci, psychoterapeut, pastorační pracovník, duchovní a další. Území, které svými službami pokrývá,
je do 30 km od Lysé nad Labem, z toho důvodu je odborná zdravotní péče a individuální podpora rychle
dostupná, tzn. dojezdová vzdálenost je hodinu od zavolání klienta, a v režimu 24/7.
V roce 2021 bylo doprovozeno 66 umírajících klientů. Odborné sociální služby byly poskytnuty 573
občanům. Po dobu 13 582 dní bylo zapůjčeno 388 zdravotních a kompenzačních pomůcek. Zájem o tyto
služby se stále navyšuje.
Domácí hospic Nablízku by měl zájem o spolupráci zejména v oblasti půjčování zdravotních a
kompenzačních pomůcek. Zástupci MAS Pošembeří sdělili, že již v území (Český Brod) je organizace
(Spirála pomoci o.p.s.), která také půjčuje kompenzační pomůcky, a to zejména pro seniory a zdravotně
znevýhodněné. U těchto cílových skupin (CS) by došlo k vzájemné konkurenci a podpora by tak byla
zřejmě v režimu de minimis.
Kompenzační pomůcky pro klienty domácího hospicu jsou zdarma, v současné době se služba půjčovny
kompenzačních pomůcek rozšířila i na širší klientelu za úplatu (není výdělečná činnost – malé částky),
proto je třeba si vyjasnit případnou veřejnou podporu.
Je možné, že by Domácí hospic Nablízku mohl do projektu zařadit pouze pomůcky, které by byly zaměřeny
na jinou CS (umírající?), otázkou je, zdali tato CS spadá do výčtu cílových skupin OPZ+ a zdali by i takto
definovaný projekt byl podpořitelný. Nutná konzultace na MPSV.
Domácí hospic Nablízku zvažuje pro naše území i další aktivity (doprovázení, edukace, poradenství,
terapie, asistence a spirituální podpora pro rodinné příslušníky a další blízké a pečující osoby s cílem

pomoci jim porozumět situaci, stabilizovat sociální zázemí a hledat dobrý smysluplný cíl intervencí, který
je v souladu s jejich hodnotovými představami; podpora odborných pracovníků poskytovatelů těchto
služeb (supervize, vzdělávání, duševní hygiena a prevence vyhoření atd.).
Hospic je částečně financován Středočeským krajem. Větším podílem je financován pomocí darů měst,
obcí, jednotlivců, nadací, sbírek, prodejem různých věcí, které jim zajišťují dobrovolníci, dále pomocí
grantů a účelových dotací. Ovšem z důvodu vyššího zájmu o služby hospicu jsou finance nedostačující.
Bude zaslán návrh projektu a rozpočtu. V druhé polovině dubna se uskuteční další schůzka.

Zapsala Ing. Samira Goldšmídová, Ing. Šárka Pučálková

V Českém Brodě dne 6.4.2022

