KATEGORIE A
Projekt

Název společnosti

Anotace projeku

Mobilní hospic Masarykovy Krajská zdravotní,
nemocnice v Ústí nad Labem a.s.

Naším cílem je umožnit těžce nemocným dětem, aby na konci života měly dostupnou zdravotní péči,
neztratily důstojnost a mohly zbývající čas strávit se svou rodinou. To vše v jejich přirozeném
prostředí. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a provázení. Služby
dětským pacientům poskytujeme na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Umožňujeme nevyléčitelně nemocným dožít svůj život důstojně a doma prostřednictvím mobilní
hospicové péče. Automobil je základním materiálním předpokladem pro zajištění dostupnosti této
péče těm, kteří ji potřebují. Působíme na území města Ostravy a okolí do 30 km pro dospělé pacienty
a na území celého Moravskoslezského kraje pro dětské pacienty.
Mobilní hospic poskytuje zdravotní a podpůrnou péči terminálním pacientům v domácím prostředí,
tzn., že multidisciplinární tým -lékaři, sestry, sociální pracovnice, psycholog, duchovní- dojíždějí za
pacientem do domácího prostředí a společně s pečující rodinou se mu snaží zajistit důstojnou péči a
maximální komfort.

Mobilita pro dětský
paliativní tým

energeia o. p. s.

V současné době poskytujeme domácí dětskou paliativní péči na území 4 krajů s týmem 13
pracovníků různých profesí pro 8 rodin, které mají děti s nevyléčitelným onemocněním, v jednom
čase. Vnímáme, že naše služba je velmi jedinečná v tom, že nabízí péče o děti jak v terminální fázi, tak
pro děti dlouhodobě nemocné vyžadující náročnou ošetřovatelskou péči.

Terénní domácí zdravotní
péče

Jsme stabilní poskytovatel domácí zdravotní péče se získaným certifikátem od společnosti SAK.
Hornická nemocnice Zajišťujeme nadstandardně kvalitní odbornou zdravotní péči v domácím prostředí, založenou na
s poliklinikou spol. s lidském přístupu a špičkových službách. Službu zajišťujeme především pro občany Bílinska a okolních
r.o.
vesnic, ale jsme dostupní pro celý okras Teplice a Most.

Rychleji a blíže k dětským
pacientům

Cesta domů, z. ú.

Auto jako předpoklad
poskytování mobilní
hospicové péče

Mobilní hospic
Ondrášek, o.p.s.

Vozidlo pro Domácí péči
Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Tábor,
a.s.

Domácí péče Tereza je jedním z oddělení Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o zvláštní formu ambulantní
péče, která je klientovi poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře. Péče je klientům
poskytována v jejich domácím prostředí za přítomnosti nejbližších rodinných příslušníků, což
pozitivně ovlivňuje psychiku klienta a urychluje proces uzdravování. Je součástí nepřetržité komplexní
zdravotní domácí péče pro spádovou oblast okres Tábor. Domácí péče je indikována ošetřujícím
lékařem v terénu nebo při propuštění pacienta z nemocnice, propouštějícím lékařem.

Se Škodovkou k vám pomoc
dosáhne
Albertinum, odborný
léčebný ústav, Žamberk Mobilita terénních služeb

Podpora zajištění provozu
Mobilního hospice sv.
Kryštofa

Podpora mobility
zdravotních služeb ON
Mladá Boleslav

Projekt umožní 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, za každého ročního období, spolehlivě dovézt naše
ošetřovatelky za cca 200 pacienty a jejich nejbližšími v okresech Prachatice, Strakonice i České
Budějovice, tzn. kdykoliv i do těch nejodlehlejších koutů Šumavy s tím, že v rámci hospicové,
paliativní, domácí i odlehčovací terénní péče garantujeme pacientům i jejich nejbližším včasnou,
příkladnou, lidsky důstojnou a laskavou péči v době strádání kvůli vážné nemoci.

Hospic sv. Jana N.
Neumanna, o.p.s.
Albertinum, odborný
léčebný ústav,
Zajištění péče o psychiatricky nemocné pacienty v domácím prostředí v souladu s Reformou
Žamberk
psychiatrické péče Ministerstva zdravotnictví ČR, do které je naše organizace zapojena.
Účelem projektu je podpora zajištění specializované zdravotní péče o lidi v terminálním stádiu života
prostřednictvím Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice a ošetřovatelské služby. Tato
služba je poskytována terénní formou přímo v domácnostech uživatelů této služby, aby nemocný
člověk mohl závěr života prožívat důstojně v kruhu svých blízkých, aby netrpěl bolestí a nezůstal
Charita Ostrava
osamocen.
ON Mladá Boleslav spolupracuje s firmou Škoda Auto na zkvalitnění služeb pro pacienty. V době
Oblastní nemocnice zvýšeného rizika onemocnění Covid - 19 není vhodné, aby chronicky nemocní pacienti navštěvovali
Mloadá Boleslav, a.s., zdravotnické zařízení. Nová vozidla budou využívána oddělením domácí péče pro ošetřování pacientů
nemocnice
v domácím prostředí. Tím dojde k eliminaci rizika rozšíření onemocnění mezi chronicky a onkologicky
Středočeského kraje nemocné pacienty a následnému zvýšení kvality poskytované péče.

Projekt je zaměřen na Domácí zdravotní a hospicovou péči. Jedná se o terénní formu péče, která
poskytuje své služby v domácím prostředí pacientů již dlouhodobě, a to 24 hod. denně 7 dní v týdnu
na území ORP Uherský Brod a částečně i ORP Uherské Hradiště. Odborná péče je poskytována naším
ŠKODA AUTO PRO DOMÁCÍ
multidisciplinárním týmem, který sestává ze zdravotních sester registrovaných MZČR k
ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVOU
samostatnému výkonu práce všeobecné sestry, lékařů, psychologa, pastoračního asistenta apod.
PÉČI CHARITY UHERSKÝ
Odborné zdravotní ošetření poskytujeme pacientům všech věkových skupin s dlouhodobým i akutním
BROD
Charita Uherský Brod onemocněním včetně pacientů v terminálním stavu a všem ostatním, kteří ho nezbytně potřebují.
Projekt je zaměřen na zajištění vozidla pro Domácí zdravotní péči. Tato služba je na Jesenicku
jedinečná a velmi potřebná. Na základě indikace lékaře zajišťují naše zdravotní sestry odbornou péči
lidem, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo umístěni v zdravotnickém či sociálním zařízení
nebo by byli nuceni do těchto zařízení docházet. Ročně se postaráme o cca 730 pacientů v jejich
Škodovka pomáhá na
domácím prostředí. Bez osobního automobilu není v našem regionu poskytování této péče vůbec
jesenickém venkově.
Charita Jeseník
možné.

Poskytujeme registrované zdravotně-sociální služby, které poskytují smrtelně nemocným pacientům
možnost trávit své poslední dny důstojně, v kruhu svých nejbližších, ve svém domově. V Olomouci jde
o službu, která je velmi potřebná a žádaná, která umožňuje profesionální lékařsko-sesterské
doprovázení umírajícím a podporu jejich příbuzným. Naše péče je určena umírajícím dospělým i
Mobilní specializovaná
dětem. Naším hlavním úkolem je zajistit pacientům co možná nejvyšší komfort a důstojnost v době
paliativní péče pro děti a
Nejste sami - mobilní jejich umírání tak, aby netrpěli bolestmi a doprovodnými symptomy nevyléčitelné nemoci. Vysoce
dospělé v Olomouci a okolí hospic, z.ú.
profesionální odborná paliativní péče je poskytována 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu/ 365 dní v roce.
Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít doma až do konce života.
Službu domácí hospicové péče poskytuje multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester,
sociálních pracovníků, pečovatelů, psychologů a duchovního. Služby poskytujeme na území okresu
Žďár nad Sázavou. Počet pacientů v domácí hospicové péči neustále roste. Na tento nárůst
Domácí hospic
reagujeme rozšiřováním týmu pracovníků přímé péče tak, abychom byli schopni poskytnout naše
Na poslední cestě nebýt sám Vysočina, o.p.s.
služby všem potřebným žadatelům.

Charita Olomouc - domácí
zdravotní a hospicová péče

Charita Olomouc

Škoda Octavia pro Domácí
hospic Devětsil

Diakonie ČCE středisko Vsetín

Domácí umělá plicní
Nemocnice
ventilace-mobilita terénních Jindřichův Hradec,
služeb
a.s.

Auta Škoda pro sestřičky
není škoda

Charita Vlašim

Poskytujeme terénní zdravotní služby: domácí zdravotní péči na území okresu Olomouc,
specializovanou hospicovou péči na území téměř celého Olomouckého kraje. Naše služby umožňují
pacientům zůstat v domácím prostředí. Pro přesuny mezi pacienty používáme výhradně auta. Bez
nich není naše služba možná. Projekt nám umožní rozšíření denní kapacity služby.
Domácí hospic Devětsil reaguje na přirozenou touhu většiny lidí být po dobu nemoci i v okamžiku
umírání a smrti doma v důvěrně známém prostředí a mít kolem sebe své nejbližší. Služby domácího
hospice jsou řešením pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, kteří o ně doma pečují. Umožňuje
pacientům, aby závěr života prožili ve své domácnosti, mimo neosobní nemocniční zařízení. Zdravotní
péči poskytujeme terénní formou přímo v domácnostech pacientů. Území, které domácí hospic
Devětsil obsluhuje, čítá přes 50 obcí v okruhu do 35 km od města Vsetína v členitém kopcovitém
terénu.
Naše nemocnice poskytuje nezbytnou péči pacientům dlouhodobě závislým na umělé plicní ventilaci,
kteří díky tomuto projektu mohou být léčeni v domácím prostředí. Vozidlo bude využito pro
ošetřovatelský a lékařský personál, který denně navštěvuje tyto pacienty a poskytuje jim potřebnou
péči.
Tým deseti zdravotních sester se stará na Vlašimsku a Benešovsku přibližně o 520 pacientů, většinou
seniorů, ale ani mladší pacienti nejsou zcela výjimkou. Zdravotní sestry pomáhají pacientům po
operacích, dlouhodobě nemocným, ale také umírajícím. V loňském roce zrealizovaly 12 875 návštěv v
domácím prostředí těchto lidí. Veškerá péče probíhala v dobré spolupráci s praktickými i odbornými
lékaři.

Zajištění rychlejšího a
většího dosahu Domácí
zdravotní péče

Oddělení Domácí péče bylo v ON Kolín založeno v červnu 2015.Ze zkušenosti víme, že nepříznivý
zdravotní stav může v jakémkoliv věku kvalitu života velmi zhoršit.Proto se snažíme ve vlastním
Oblastní nemocnice sociálním prostředí pacienta zajistit odbornou zdravotní péči týmem zkušených zdravotních sester.
Kolín, a.s.,
ON Kolín, a.s. disponuje Certifikátem Akreditace. Realizací projektu budeme schopni zajistit rychlejší a
nemocnice
dostupnější domácí zdravotní péči pro více pacientů z našeho regionu a zajistit více zdravotních
Středočeského kraje výkonů.

Již dva roky intenzivně pracujeme na rozvoji paliativní péče v našem regionu. V rámci složky zdravotní
se na konci loňského roku podařilo získat registraci poskytovatele domácí ošetřovatelské péče se
specializací na paliativní péči a zvítězit ve výběrové řízení na kraji. Přístrojové vybavení týmu máme k
Sociální služby města dispozici díky projektu EU a díky dárcům z regionu. Na vozidlo pro terénní tým jsme zatím bohužel
Pomoc na cestě - terénní
Sušice, příspěvková nedosáhli. Protože je tato terénní zdravotní služba poskytována nepřetržitě - tj. v režimu 7/24, tak je
paliativní péče Sušice
organizace
pro nás mobilita týmu naprosto zásadní.
Projekt podpoří poskytování komplexní domácí péče, kterou charitní pracovníci vykonávají 7 dní v
týdnu včetně víkendů od 6 do 22 hodin. Z naší zkušenosti vidíme potřebu rozšířit službu o převoz
pacientů k ambulantním lékařům specialistům v kombinaci s doprovodem pečovatelky. Tento převoz
s doprovodem již nyní nabízíme u naší služby denní stacionář a má velký ohlas mezi klienty i jejich
rodinami. Automobil bychom dále využili pro převoz kompenzačních a zdravotních pomůcek k
pacientům. V neposlední řadě automobil poslouží pro převoz materiální a potravinové pomoci například hygienické potřeby a trvanlivé potraviny. Požadovaný automobil by tedy sloužil pro
Podpora komplexní domácí
přepravu pacientů, kompenzačních pomůcek, materiální a potravinové pomoci nemocným a
péče o nemocné a seniory Charita Příbram
seniorům.

Za pacienty v terénu
spolehlivěji a bezpečně

Oblastní charita
Polička

Mobilita systému
psychosociální intervenční
služby v procesu
mimořádných událostí ZZS
LK, p.o.

Zdravotnická
záchranná služba
Libereckého kraje,
příspěvková
organizace

Získané vozidlo přispěje ke zvýšení spolehlivosti výkonu terénní zdravotní Charitní ošetřovatelské
služby (CHOS) služby Oblastní charity Polička (OCHP) a Domácího hospice sv. Michaela a k
bezpečnosti zdravotních sester tím, že umožní z provozu vyřadit nejstarší, dosluhující vozidlo a
nahradit je novým, spolehlivým. Naše zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby vyjíždí každý
den v týdnu, o sobotách a nedělích, bez ohledu na svátek či pandemii Covid 19 do terénu do obcí
roztroušených po Vysočině ke svým pacientům.
Záměrem projektu je v rámci poskytovaného Systému psychosociální intervenční služby /SPIS/ zajistit
v procesu mimořádných událostí ZZS LK, p.o. maximální krizovou věcnou a lidskou připravenost, což
představuje mimo jiné i velmi krátkou operabilní reakční schopnost na potřeby zasažených pacientů,
klientů. Mobilita při řešení krizových situací, zvláště nyní v souvislosti s COVID – 19, se výrazně zlepší s
ohledem na možnost využití vozidla výlučně pro daný účel tak, aby bylo zajištěno fungování služby 24
hod/7 dní v týdnu. Poskytovaný benefit v součinnosti s MZČR je i fungování na lince 1212 /Linka
psychické pomoci/. V rámci projektu tak dojde ke zlepšení mobility v souvislosti s poskytovanou
službou.

Domácí péče Jilemnicko

Farní charita
Studenec

Farní charita Studenec provozuje registrovanou zdravotní službu, jejíž hlavní náplní je domácí
ošetřovatelská a paliativní péče. Součástí této služby je i půjčování zdravotnických pomůcek. Službu
prování 7 kvalifikovaných zdravotních sester, které navštěvují chronicky i akutně nemocné v jejich
domácím prostředí. Péče je poskytována vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře. Sestry provádí
veškeré ošetřovatelské i paliativní úkony a zajišťují i ošetřovatelskou rehabilitaci, dále pak aktivizaci
psychiatricky nemocných a edukaci rodinných příslušníků.

Předkládaný projekt může pomoci významnému regionálnímu poskytovateli domácí hospicové péče k
tomu, aby jeho péče mohla být rozvíjena, byla udržitelná a opravdu mobilní. Současně je nutné lidem
na sklonku života a v bolestech (převážně) nádorových onemocnění věnovat příslušný čas, který body
výkonů nejsou připraveny ohodnotit. Naše hospicové sestry, které zajišťují péči a pohotovosti 24 dnů
denně si zaslouží komfortnější, spotřebou nízkonákladovou, za každého počasí bezpečnou, rychlou a
Aby hospic mohl být doma a
spolehlivou přepravu, kterou jim nejsme schopni dát. Poskytnutím Vašeho automobilu bychom byli
paliativní péče byla opravdu
schopni rozšířit terén o 1 další sestru a vyhovět každoročně se zvyšujícím požadavkům na nárůst
mobilní
Charita Zábřeh
zájmu o péči mobilního domácího hospice.
Domácí hospicová péče - dojezdová vzdálenost této služby je 30 km. Máme vlastní tým složený ze
zdravotních sester, ošetřovatelů, sociální pracovnice. DH má vlastního specializovaného vedoucího
lékaře. K dispozici je také psychoterapeutická pomoc. Služba funguje 24 hodin, 365 dní v roce včetně
lékařské pohotovosti. Kapacita této služby je v tuto chvíli nastavena na souběh 10 pacientů. V těchto
Automobil pro domácí
dnech nad tento rámec poskytujeme také distanční domácí péči. Vzhledem k stoupajícímu zájmu o
hospicovou péči Hospice sv. Hospic sv. Štěpána, tuto službu (i v této době) se stále častěji stává nemožné zajistit pro všechny cesty, často s dlouhými
Štěpána
z.s.
přejezdy, hospicovými automobily.
Působíme v poměrně řídce osídleném regionu a zdravotní sestry hodně cestují za pacienty. Nový vůz
Hospicová péče sv. Kleofáše přinese našemu týmu větší nezávislost zaměstananců a jednodušší organizaci práce při současném
automobil pro zdravotní
Hospicová péče sv. nedostatku automobilů. Zdravotní sestry jsou součástí multidisciplinárního týmu a jsou k dipozici 24
sestry
Kleofáše, o.p.s.
hodin denně, 7 dní v týdnu.
Nemocnice Rychnov Nemocnice provozuje standardní zdravotní dopravní službu sanitními vozy. Pro část pacientů, jejichž
nad Kněžnou,
zdravotní stav to umožní, je flexibilnější a komfortnější doprava osobním automobilem. Tento
samostatně řízený
způsob dopravy však zdravotní pojišťovny nehradí. Při tom by velké čási pacientů tento způsob
závod Oblastní
dopravy na ( a z) ošetření přišel vhod. Takto musí čekat na volnou kapcitu sanit či použít hromadnou
Otevřená nemocnice
nemocnice
dopravu.

SESTŘIČKY CHARITY VYŠKOV
MOBILNĚ A K DISPOZICI
Charita Vyškov

Podpora domácí hospicové
péče v Plzni a okolí

Charita Vyškov poskytuje zdravotní a sociální služby v terénní, ambulantní i pobytové formě pro ORP
Vyškov. Domácí zdravotní péče (DZP) a Domácí hospicová péče (DHP) jsou zdravotní služby, které
jsou spolu úzce propojeny a jsou poskytovány týmem kvalifikovaných zdravotních sester. Sestřičky
domácí zdravotní péče tvoří základ multidisciplinárního týmu domácí hospicové péče Charity Vyškov,
který je doplněn o pečovatelky, osobní asistentky, pastorační asistentku, poradkyni pro pečující a
poradkyni pro pozůstalé. Charita Vyškov je JEDINÝM poskytovatelem domácí hospicové péče v našem
regionu (ORP Vyškov). Poskytování této služby tak umožňuje hospicovým pacientům setrvat déle v
domácím prostředí (nakolik je to možné), případně i dožít doma v kruhu svých nejbližších.

Naše organizace poskytuje domácí hospicovou a paliativní péči nevyléčitelně nemocným a
umírajícím, pomáhá pečujícím rodinám a zároveň poskytuje terénní odlehčovací službu. Pomocí
darovaného osobního auta chceme naše služby v Plzeňském kraji udržet, nadále rozvíjet a
zkvalitňovat i v současné náročné době. Auto nám pomůže s ošetřováním klientů a s poskytováním
odborné, komplexní a kvalitní péče. I přes komplikace, které epidemie virového onemocnění COVIDDomov-plzeňská
19 v ČR přináší, se budeme s jeho pomocí snažit udržet co nejdéle, nejlépe do konce jejich dnů, co
hospicová péče, z. ú. nejvyšší kvalitu života nevyléčitelně nemocných v terminálním stádiu onemocnění a umírajících osob.

Zvýšení dostupnosti péče o
nemocné a umírající na
Hlučínsku

Charita Hlučín

Domácí zdravotní péče v
NMSKB.

Nemocnice
Milosrdných sester
sv. Karla
Boromejského v
Praze

Charitní ošetřovatelská služba patří do segmentu domácí zdravotní péče. Naše zdravotní sestry pečují
365 dnů v roce o umírající a nemocné na Hlučínsku. Aktuálně máme v týmu 7 zdravotních sester,
které mají k dispozici čtyři auta staří 10-15 let. Chybí nám jedno vozidlo, abychom mohli rozšířit počet
tras a v rozhlehlém regionu Hlučínska zajistit péči pro více klientů, příp. rozšířit rozsah poskytované
péče u stávajících klientů. Jsme dominantní poskytovatel domácí zdravotní péče na Hlučínsku. Díky
domácí zdravotní péči je umožněno lidem opustit tento svět v jejich domovech, což bývá jejich velké
přání.
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je neziskovým, nestátním zdravotnickým
zařízením, menší zařízení, rodinného typu. Poskytuje akutní péči v oboru interního lékařství,
chirurugie, ARO, JIP, časná RHB, paliativní oddělení, komplement doplňuje OKB, LAB, Lék, odborné
ambulance a poradny (gastroenterologie, cévní a kýlová poradna, nutriční, alergologie, diabetologie,
kardiorehabilitace, léčba bolesti, geriatrie a další.). Domácí zdravotní péče doplňuje a rozšiřuje
nabídku komplexní péče o seniory a dlouhodobě nemocné, byla otevřena v roce 2014, personál je
vysoce specializovaný na péči o klienty.

Domácí hospic Andělů
strážných

Oblastní charita
Pardubice

Doma je nejlíp

Domácí hospic
Jordán

Domácí hospicová péče je zdravotně - sociální službou Oblastní charity Pardubice. Poskytuje paliativní
péči pacientům, kteří chtějí závěr svého života strávit ve svém prostředí mezi svými blízkými. Domácí
hospicová péče je poskytována týmem profesionálů: lékařů, zdravotních sester, psycho-sociálních
pracovníků, koordinátorem a duchovním. Službu využívá cca 100 klientů ročně a je poskytována na
území okresu Pardubice, části okresů Chrudim a Rychnov nad Kněžnou. Vůz bude využit k cestám za
pacienty.
Domácí hospic Jordán pečuje o umírající dospělé( i děti), v dojezdové vzdálenosti 25 km kolem
Tábora. Paliativní péče garantuje nemocnému, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude
zachována jeho důstojnost a jedinečnost a že v posledních chvílích nebude sám. Péči poskytují lékaři,
sestry, sociální pracovnice, psychoterapeuti a duchovní. Zdravotníci zajišťují péči 24h denně, 7 dní v
týdnu, pečují o nemocného a podporují jeho rodinu v době pečování, po úmrtí pak rodinu doprovází
v případě potřeby po dobu 1 roku. Auta jsou nezbytnou potřebou k zajištění péče, převozu léků,
zdravotnické techniky a materiálu potřebných pro péči.

Tento projekt je zaměřen na zlepšení mobility a koordinace služeb Domácího hospice Setkání. Hospic
poskytuje služby na úzení do 30 km od Rychnova n. Kn a je jedinou službou která může pomoci od
bolesti nevyléčitelně nemocným lidem v domácím prostředí. K pacientům, pečujícím nebo
Domácí hospic
pozůstalým jezdíme každý den. Nový automobil by nám pomohl být flexibilnější a mohli bychom
Setkání v terénu se ŚKODOU Setkání
zajišťovat snadněji naše služby
Program mobilita Nemocnice
Navýšením počtu vozidel se zvýší počet ošetřovaných pacientů. Dojde tím rovněž ke zlepšení
Nemocnice Pardubického
Pardubického kraje, stávajících služeb. Nové vozidlo by zdravotní sestry využívaly ke každodenní přepravě za pacienty.
kraje, a.s., Pardubická
a.s.
Současně by se tímto také zvýšil komfort pro ošetřující personál.

Škoda pro Domácí hospic
Girasole

Girasole, sdružení
pro pomoc a rozvoj
z.s.

Zvýšení dostupnosti
paliativní a domácí zdravotní
péče v domácím prostředí
pacientů.
Charita Šumperk

Posláním Domácího hospice je umožnit těžce nemocným dospělým lidem (při vyčerpání všech
možností současné medicíny vedoucích k uzdravení), prostřednictvím komplexní multidisciplinární
péče, zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, v okruhu svých blízkých. Oproti klasické domácí
péči poskytujeme terénní sociální služby v domácnosti uživatele, součástí týmu jsou lékaři, sestry,
sociální pracovník, odborný poradce pro nevyléčitelně nemocné a umírající, psycholog,
psychosociální pracovník, poradce pro pozůstalé, koordinátor podpory pro pečující osoby, duchovní a
dobrovolníci. Získání osobního automobilu zvýší dostupnost jednotlivých členů týmu v celém regionu
a rozšíří možnosti kapacity, kdy v jednom čase budeme moci obsloužit více pacientů.
Charita Šumperk je dlouhodobým poskytovatelem terénních sociálních služeb (pečovatelská služba a
osobní asistence) a domácí zdravotní péče včetně péče hospicové, a to pro ORP Šumperk. K tomu,
aby byla zajištěna dostupnost těchto služeb i v místech, kde jiní poskytovatelé tyto služby nezajišťují,
je třeba pro dopravu k pacientům a uživatelům kvalitní vozový park. Projektem se zajistí jeho
rozšíření o jeden nový osobní vůz.

Charita Uherské
Hradiště

Domácí hospic Antonínek poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči na území okresu Uherké
Hradiště. Jde o terénní službu, která je poskytována pacientům v terminálním (závěrečném) stádiu
jejich choroby a jejich blízkým. Umožňuje jim trávit poslední dny a týdny života v domácím prostředí,
obklopeni tím a těmi, znamenajícími domov. Naše služba je poskytována 365 dní v roce, 7 dní v
týdnu, 24 hodini denně. Vyjíždíme za našimi pacienty "na zavolání", abychom ulevili jejich starostem
a strastem; také proto potřebujeme mít "v zádech" jistotu bezpečného a spolehlivého vozového
parku, který potřebujeme posílit.

Domáci hospic
Nablízku , z. ú.

Domácí hospic Nablízku, z. ú. poskytuje domácí hospicovou péči, tj. nabízí kvalifikovanou pomoc
nemocným v konečné fázi nevyléčitelného onemocnění a všestranně podporuje blízké, kteří o
umírajícího člověka v domácím prostředí pečují. Tyto služby poskytujeme klientům z Lysé nad Labem
a v okruhu 30 km kolem ní, a to 24 denně, 7 dní v týdnu. Projektem Spolehlivě za klienty chceme
zajistit dostupnost terénní hospicové služby a reagovat tak na každoroční nárůst poptávky. Spolehlivý
automobil, který bude sloužit zdravotním sestrám, lékařům a sociálním pracovníkům k cestám za
klienty, nám pomůže ke zlepšení a zkvalitnění našich služeb.

Oblastní charita
Červený Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec mimo další aktivity provozuje i mobilní hospic. Hlavním posláním
mobilního hospice je zajistit paliativní péči našim klientům, kteří jsou ve svých domácnostech na
území celého náchodského okresu a částečně i trutnovského a rychnovského okresu. Díky komplexní
péči o pacienta je potřeba zajistit mobilitu pro lékaře, sestry a další členy multidisciplinárního týmu.
Abychom byli schopni zajistit naší paliativní péčí na tomto území a aby nedocházelo k neúměrně
dlouhému čekání pacientů na specializovanou pomoc, jsme nuceni používat stále více dopravních
prostředků.

ŠKODA AUTO pro hospic
Motýl

STŘÍPKY, zapsaný
spolek

Hospic Motýl zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní, paliativní a návštěvní službu v oboru algeziologie.
Rozsah služeb poskytuje na celém území okresu Sokolov. Péče je poskytována pro onkologicky
nemocné, v terminálním stádiu nemoci. Pomáháme pečujícím zvládat náročné situace. ŠKODA AUTO
umožní poskytování služby kvalitněji a v daleko větším rozsahu a četnosti návštěv.

Automobil ŠKODA pro
specializovanou mobilní
hospicovou péči na okrese
Nymburk

Automobil Škoda by měl sloužit multidisciplinárnímu týmu k zajištění dostupné hospicové péče ve
všech domácnostech pacientů okresu Nymburk s přesahem do okolních okresů 7 dní v týdnu 24
Centrum sociálních a hodin denně. Osobní automobil by měl sloužit výhradně pro zajištění hospicové péče v terénu.
zdravotních služeb
Přínosem projektu je: 1)zkvalitnění poskytování hospicové péče v domácím prostředí. 2)zlepšení
Poděbrady o.p.s.
podmínek pro multidisciplinární tým.

Posílení vozového parku
Domácího hospice
Antonínek

Spolehlivě za klienty

Pomoc pro Mobilní hospic
Anežky České

Lelší přístup k paliativní péči
pro krizové Litovelsko,
Uničovsko a Šternbersko při
Charitě Šternberk
Charita Šternberk

Charita Veselí nad Moravou poskytuje odbornou zdravotní péči již 29 let ve Veselí nad Moravou a
okolních obcích v okruhu 24 km. Na tuto péči navazuje péče paliativní, kterou máme na krajském
úřadě v Brně zaregistrovanou od roku 2014. Paliativní a hospicová péče je poskytována v
domácnostech pacientů na základě indikace praktického lékaře anebo odborného lékaře při
propuštění z nemocnice do domácí péče po dobu 14 dnů. Provedené návštěvy a výkony jsou plně
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Péči poskytuje tým registrovaných zdravotních sester 24
hodin denně, 7 dní v týdnu v průběhu celého roku.
Auto je určeno pro domácí zdravotní ošetřovatelskou službu a mobilní hospic pro dopravu zdravotní
sestry ke klientovi. A to každý pracovní den a dle potřeby i o sobotách a nedělích (zde se zdr. sestry
střídají). V regionu Oderska, Fulnecka a Suchdolska. Bylo by 100 % využité a ještě by nahradilo
stávajicí dosluhující Felicií.
CHOS Liberec je zdravotní domácí péče, která je poskytována na základě indikace registrujícího
praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, v případě terminální péče i
ambulantního specialisty. Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta týmem
registrovaných nelékařských zdravotnických pracovníků. Klienty jsou pacienti praktických a
odborných lékařů pro dospělé, lékařů specialistů a lékařů pro děti a dorost od 3let.
Paliativní péče při Cahritě Šternberk poskytuje profesionální péči, management bolesti, emocionální a
sociální podporu. Ke každému nemocnému přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zdravotní
stav, potřeby a lékařem indikovanou péči. Dodáváme klientovi jistotu, že ani při náhlém zhoršení
zdravotního stavu nezůstane osamocen. V rámci celkové péče zaškolujeme i rodinné příslušníky. Vše
řešíme v domácnosti a jako uzavřená oblast Uničov a Litovel, jsme zjistili nezastupitelnost naší
paliativní péče.

Domácí hospic Ledax

Domácí hospic Ledax poskytuje péči nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem v domácím prostředí
a podporu jejich blízkým, kteří o ně doma pečují. Domácí hospicová péče je poskytována
prostřednictvím multidisciplinárního týmu dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů formou
pravidelných i pohotovostních návštěv. Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v
týdnu. Tišení bolesti, mírnění tělesného a duševního utrpení a zachování důstojnosti uživatele a jeho
rodiny považujeme při poskytování domácí hospicové péče za zásadní, stejně jako nepřetržitou
dostupnost služby a odbornou garanci lékaře (paliatra), který úzce spolupracuje s dalšími členy
multidisciplinárního týmu.

Osobní automobil pro
hospicovou péči
Škoda Auto pro zdravotní
domácí ošetřovatelskou
službu a mobilní hospic
Charity Odry

Charitní ošetřovatelská
služba Liberec (CHOS
Liberec)

Charita Veselí nad
Moravou

Charita Odry

Diecézní charita
Litoměřice

Ledax o.p.s.

Na cestě za vámi!

ŠKODA auto pro mobilní
hospic RUAH

Diakonie Valašské
Meziříčí

Nezbytnost projektu spočívá v rozsáhlé práci poskytovatele terénní zdravotní služby, která pracuje na
celém území ORP Valašské Meziříčí a okolí, kdy některé oblasti jsou velmi špatně dopravně dostupné.
Poskytované terénní služby zásadně vyplňují nedostatek pobytových služeb v území ORP. Díky
demografickému trendu a celkové kapacitě pobytových služeb se terénní zdravotní služby projevují
jako nezbytný pilíř zdravotního a sociálního systému. Tento projekt celkové přispěje k naplnění
strategického cíle, kdy je záměrem co nejoptimálnější využití poskytovaných zdravotních služeb v
přirozeném prostředí potřebných a uspokojení vzrůstající poptávky. Pořízením nového automobilu
zajistíme spolehlivost služby a navýšení kapacity.

RUAH o.p.s.

V okrese Benešov provozujeme mobilní hospicovou, zdravotní a sociální péči. Naše práce probíhá v
terénu ve venkovském prostředí. Chceme, aby každý člověk na Benešovsku měl možnost žít důstojně
ve svém domácím prostředí i v těch nejtěžších obdobích života. Za našimi klienty denně jezdíme i do
nejzapadlejších míst a vesnic v regionu, abychom poskytli péči všem, kdo ji potřebují.

