Duben 2021

Děkujeme všem dárcům – individuálním, firemním, městům, obcím, městu Táboru, Jihočeskému kraji,
nadacím a nadačním fondům. Rok 2020 byl velmi těžký rok. Přinesl změny, o kterých jsme ani netušili, že
mohou nastat. Ale také nám potvrdil, že s pomocí lidí kolem nás jsme schopni zvládnout mnohé.
Děkujeme!

Bleskové zprávy

Sociální sítě
Tak trochu jiný
Víte, že nás můžete sledovat
Dobročinný běh - verze 5.2.
na několika sociálních
(5.- pátý ročník Dobročinného
sítích? Nejen náš web
běhu, 2. druhý ročník
a Facebook , ale
Virtuálního Dobročinného
i Instagram a Twitter vám
běhu). Spuštěn bude 1. května
přináší novinky z
2021. A bude skutečný reálný
hospice. Na LinkedInu se
běh? Nevíme. Opravdu teď
teprve rozkoukáváme.
nevíme.

Kvízová otázka
Odhadnete, kolik kusů
výrobků firmy Emco spol. s
r.o. zaplnilo vstupní halu
hospice? Odpověď naleznete
na konci newsletteru.

Výzva pro hospic

My do cíle doběhneme, ale hospic potřebuje auto! - Běžím pro lidi, co jsou sami! - Nejlepší oslava mých
narozenin! - Daruj dar! - Na cestě. - Marta pro Domácí
hospic Jordán. - Narodeniny by sa mali oslavovať celý
rok. To jsou názvy dárcovských výzev, které proběhly
nebo

probíhají

na

pomoc

hospice.

A ta nejnovější, kterou vymysleli členové pedagogického
sboru Gymnázia Pierra de Coubertina, se jmenuje: Do
Jordána

pro

Jordán!

Gymnázium stojí u Jordánu. Hospic je také Jordán. Tak
proč to nepropojit? Výzva je jednoduchá – stačí se s
někým vsadit, že určitě nevleze do ledového Jordánu.
Dotyčný výzvu přijme, vykoupe se (či lehce smočí) a
vyzyvatel pošle na bankovní účet či náš projekt
na darujme.cz domluvený obnos se vzkazem „Do Jordána pro Jordán“. Opravdu jednoduché.
Gymnázium zveřejňuje fotografie z ponorů na svém Instagramu. Nás neotužilce z fotek mrazí. Ale krásně
mrazí. Vždyť už více než 30 lidí se rozhodlo vlézt do Jordánu pro Jordán. Dary, jejichž částka nyní přesahuje
dvacet tisíc korun, použijeme na péči o naše pacienty. Děkujeme za úžasnou akci a pomoc.
Výzvy si všiml i Český rozhlas a přinesl rozhovor s jedním z organizátorů. Rozhovor vznikl v den hromadného
koupání v Jordánu. Mezi zúčastněnými byla i naše paní doktorka. A voda je prý super. Zda má pravdu, to
zjistíte, když se ponoříte do Jordána. A třeba i pro Jordán.

Nejsou to jen čísla
Statistika je věda matematická, která přináší přesná čísla
o čemkoliv. Statistika v domácím hospici, to jsou čísla
spojená se vzpomínkami. Za každým údajem se skrývá
životní příběh. Za každým ujetým kilometrem vidíme
domácnost, kam jsme jeli pomoci. Nejsou to jen čísla, jsou
to lidské osudy. Děkujeme, že jsme mohli být jejich
součástí.

Rok 2020 v číslech:
Domácí hospicová péče
Pacienti:

Počet
pacientů

Muži

Ženy

Průměrný věk

Nejstarší

Nejmladší

54

27

27

72

93

35

Počet pacientů byl ovlivněn mimo jiné i pandemickou situací v ČR.
Péče:

Celkový
Čas
Čas strávený
Počet
Průměrná Medián
Počet
délky
počet
návštěv
na cestách sesterských
doba
návštěv
péče
péče
dní
bez cesty za pacientem a lékařských
u pacientů
(dny)
(dny)
péče
(hodiny)
(hodiny)
výkonů
26,6

17

831

1414

1052

362

8451

Místo bydliště pacientů:

Tábor

ujeto
do 10 km 10–15 km 15–20 km 20–25 km nad 25 km celkem za
od Tábora od Tábora od Tábora od Tábora od Tábora pacienty
(km)

17

9

5

9

7

7

27505

Poradna

Počet
kontaktů

Ze
Z Tábora
Z Milevska
Soběslavi
okolí
a okolí
a okolí

820

89 %

10 %

1%

Tábor a okolí podrobně:

Tábor

Sezimovo Ústí

Mladovožicko

Bechyňsko

60 %

8%

11 %

21 %

Terénní odlehčovací služba

Počet klientů

Počet hodin
služby

Čas na cestách
za klienty
(hodiny)

47

3265

943

Počet návštěv

1906

V roce 2020 jsme pečovali o 47 klientů. Jeden klient je v péči terénní odlehčovací služby již 5,5 roku a 3x
jsme poskytli jednorázovou pomoc, kdy se jedná např. i o zaučení rodiny v úkonech pečování.

Hledáme zdravotní sestru!
Vše, co požadujeme a nabízíme je v inzerátu na našem webu.
Práce je to náročná, ale krásná. A kolektiv? Nemusíme
přemýšlet, jak ho popsat, jedna z našich sestřiček to na
Facebook
napsala
za
nás:
„Milá budoucí kolegyně, jestli chceš pracovat v nejlepším
kolektivu, s nejlepší vrchní sestrou, v kolektivu, kde se
nepomlouvá a kde se neřeší blbosti, tak přijď mezi nás…“

Respirátory.
Schválně, kolik z vás v únoru loňského roku vědělo, co je
to respirátor? A rok se sešel s rokem a asi není nikdo, kdo
by
respirátor
neznal.
My v hospici je nosíme již od podzimu. A to jak při cestách
do rodin, tak i v zázemí hospice. A náš již tak napnutý
rozpočet se musí vyrovnávat ještě s náklady na pořizování
těchto a dalších ochranných pomůcek. Proto velmi
oceňujeme
respirátory
darované.
Děkujeme Iniciativě Spolu silnější generála Petra Pavla, Senátu Parlamentu ČR (respirátory předal pan
senátor J. Větrovský) a Pavlu Klímovi z koalice Spolu za darované respirátory. Poděkování za finanční
příspěvek na nákup těchto pomůcek patří i firmě ČEPS, a.s. a úžasné charitativní veřejné sbírce „Daruji
Tábor“

Vitězslava

Dohnala.

Děkujeme, váš dar využíváme denně.

Správná odpověď
3906 kusů výrobků v hodnotě víc než 80000 korun!
To je dar firmy Emco spol. s r.o. našim zdravotníkům a
pečovatelkám, který je nejen poděkováním za práci, ale má i
sloužit na doplnění energie do práce nové. Děkujeme! Moc si
pochutnáváme.

