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preambule

Domácí hospic sv. Terezie, z. ú.se sídlem v Braňanech je neziskováotgantzace založelá

podle zákona § 405 zikonač.892alz Sb. Hlavním cílem této neziskové organizace je

podpora péče hospicového typu. Domácí hospic usiluje o zajištění kvalifikované

pomgci nemocným s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím v

poslerlních měsících života. Posláním této služby je prosazování úc§ k lidskému životu

ve všech jeho stádiích a respektovaní lidskó důstojnosti v závéružtvota. Pomáháme nést

nemocnému jeho životní úděl a vyloučit z jeho posledních měsícŮ či dokonce

posledních dni žjvotanesnesitelnou bolest tělesnou i utrpení psychické. Hospicová

domácí péče garantuje, že nemocní nebudou trpět nesnesitelnou bolestí a za vŠech

okolností bude respektovrána jejich lidská důstojnost.

Historie

Počátky vzniku se datují do roku 2018. V letech 2014-2018 byla zakladatelka

Domácího hospice sv. Terezie,z.í. spoluzakladatelkou Mobilního hospice Masarykovy

nemocnice v Ústí nad Labem a v roce 2018 začatauvažavatna tím, že hospicovou

službu rozšíří do dalších částí Ústeckého kraje, a tedy v letrích měsících v roce 2020 se

začalo pracovat na zak7aďatelské listině, ta byla podepsána 17 . 7 . 202a. Samotrrý ápis

do rejstříku byl proveden 3. 9. 2020. Zakladatelkou a niásledně ředitelkou Domácího

hospice sv, Terezie, z.ú. je Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová. Správní radamátři

členy: MUDr. Irena Moudrá Wiinschová (předseda spráwí rady) Ing. Jaroslav Kerda

(člen správní rady) a MUDr. Jitka Jasanská, (člen správní rady).
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Činnost Domácího hospice sv. Terezie, z. ú.

V souladu se zakladatelskou listinou je cílem Domácího hospice sv. Terezie, z. Ú.

poskytovat domácí zdravotní péči podle zikona372l20l1 Sb. ve mění PozdějŠÍch

předpisů, poskytovat sociální služby podle zákona 108/2006 Sb. ve anění PozdějŠÍch

předpisů, poslqrtovat duchovní a pastorační péči a provozovat pŮjČovnu zdravotních

pomůcek, které jsou potřeba k péči o nemocného v domácím prostředí.

Co se nám podařilo v roce 2020

Abychom mohli naplňovat činnost uvedenou zakladatelské listině, poťebujeme získat

registraci poslqrtovatele zdravotní péěe a registraci poslqrtovatele sociálních sluŽeb.

Získánizdravotní registrace má několik podmínek, mj, konta}íní místo, zdravotnické

vybavení. Abychom mohli pořídit potřebné zdravotnické vybavenÍ, potřebovali jsme o

sobě dát vědět a získat pívní finanční prostředky. Uveřejnili jsme tedy několik Članlni o

našem áměru v regionrálním tisku např. Mosteckém denik či Katolickém ýdenftu-

Vyšel o nás článek také v Jirkovských novinách. Cílem bylo jednak dát o sobě vědět a

jednak informovat veřejnost, co vlastně hospicová péče zrramená, DÍky Prvnímu dárci

se nám podařilo nskatkoncentrator kyslíku. Podařilo se nám získat vybavit kontaktní

místo v budově polikliniky v nemocnici v Chomutově. Do nového roku 2020

vstupujeme se všemi nutrrými podklady pro registraci poskytovatele zdravotní PéČe.

Jaké jsou naše cile a plány pro nadcházeiící rok 2021

Získatregistraci poslcytovatele zdravotní péče a přijmout do péČe první Pacien§. Sáe o

sobě pruběžně informovat veřejnost,navázrtkontakt s odbornou veřejnostÍ. UsPořádat

benefiční akce. Získat registraci poslqrtovatele sociálních sluŽeb. ZříditPŮjČovnu

zdravofidch pomůcek. Yzdélávat se v oblasti hospicové péče,
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A, tt.9, Akívss d19{ihodoi)ólo .naj€tk! l2

A. Rt. o§obni ,át edy sosč€l A-llt 1 0, až A,lli 14

A lll 10, Mfiioró iákl§jy 14

A_ lil. 11, ilr*§nré §Ěiát.i pojialé!i
,j5

A j|l, 12 ostáini sdált j íxJiště*' 1§

Á,11l. 13- Zákqnné siáli1 j rákleiy 1?

A. llt_ 14, o§látlí sdát8i náklady 18

A.lV. ixr*rpopt*t*r §d!,#i.tv-{5, 19

A lV. 15- D?.ě a poplaiky 2a

o§ras*riá*.řy §sši*,Á,v,lé, ážn"V.2i 21

A, v, Ťá- sFrlsi pokutY. útky z p{odleni, €lalni Foklly a p.náb 22

odprs sedobytné pohi€dáÝky

A. V, 1E. Nát(ia(i§!ébroky 24

A_v,,ís.

Á V_?§,

Klevé ztráy
Dary

j?5
l-.-1B

_---J
Márka a škoay 27

^,v.22.
Jiné ostal|i !rákl3{y l

i
,A-vl odpÉY, pŤódafiý ffiilt *, lÝď§i a použili rc,éB

, ^6áVóú.h mt§ful so|tiťi A,V1,23, až A,v1,27

A, Vl,23. &]ři§y obun{ia&,\d roFlk!

A. Vl. 24. Píejaný dtou}nť§bý nBl€tek

A Vi.25. pífiiané ffirr]€ papiry a podii, 32

, A, Vl 26. Pífianý mal€Bál

AVJ ff. Teíba s írcužiti *ž€ry á opía8ýcF pqlci€k 34

A.vll, p6Lyti\tté pib!ěv}y HenoB A,vl1_28 3§

A. Vti.28 P"ď.y{""{é tř;;Ř pfi §!ó"ky á i,tiqJiřii,*q*le re.l
cmanizainimi slcžkami



n, úirl 
-

: Činnosti

TExí 9'P Hlavni Hosoodarsri€oKU- 5 6
Dffi z prt rru l-]ffinolá A,Vlll 29, 37

celkem
7,

A tJi!| 29 Dan 
" 

pa;jmů

Náklady celkem

výíosy

§ouč€iA.l ažA.vtfl. 3s ;

*._. 
-i 

-,,___4r:
26 2E

g. t. paoýozn; dolace Hoolcta 3 i J 41

píd67ni dolá* 42

B- ll. Piijaté piispěvky so!čsl g i;.2, až B.'1.4. 43 26 2_6

8.1|,2. Píiaté piisrě!*y zúll9vané reZi sí§ániz3čflimi §lúžkaúi 44

B i,;.
piijalé FjiiSpé,{ky i§aryl 4a

Pirtslá ile.Skě přisp€l(y 46

26

B. ni. Tržř}y za vlastni Ýýkon}j a ža žbožj 4i
B, lV. os,atni výnosy Solrčet B,lV 5. až B.jv.lú, 48

e-rv. s
sřús$i p{k,Jty, úíoky e p{odteni, c§tatni pok!,ty a penále

'ábi;; 
;;ř"* Ňr. ".l,i*y

11._ _ _
50,

B]V Výnca!É úrgky 51

a. lv. B, K!§ové Zi§ky

Blťg 7_i_čtOýálí íana|i 53

B, lV, 1§

B. v,

B- V, ,11-

B- V 12,

B- V, 13.

B, v, 14,

B. v. 15,

Jiné osiatn: yý8sy

41

Tížby z prodei€ nal€lig §í!čei B-Y.11, až B.v,l5-

58

59

6B

Trfuy ř p{§deie dlou}rodeiÉna nehffitfiého a heotnéř}o rojelku

TžN}y ? pm&je enňých pap'íů a poditů

Ťržt]y r predeie roleíiálu

Výfiosy z krátkodgbého finaKiio ffijg,lk!

Výnosy z dbltodobóho fnáí&]iho roi€lku

l/ýía§y calt€s solaet B,l.;ž B.V- 26

D.

Vý§tedek ho§p§dařeni před ud8něn!m

Vy§ledek hospod€ieni po zdafiéci

i.61-(ř.39-í.3* §2;
;-ez-i_i7- e: .

i5
15

,i§

l5

SeslJvel. cře, 2s.o3 2*2:

PráVni fo.ma úč€tní jednotky

P§dpi*ýý žážlam síatutámit]o orcán| úč€ini §dí3tky
nebo pódpsmi worfylcké o*by 

ff:Ě.ffffJ;ili

Vyroční zprávarok 2020
Domácí hospic sv. Terezie, z.ú. , Braňany I74, 435 22, Braňany
t:Č OE U q e e5, www. ho spicsvterezie. cz, e-mai 1 : info @ho spicsvterezie. cz,
č. ú 1033n3a75/6100

@,!ťl8§L!ff,,-
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Příloha v ÚČetní závěrce § 39 vyhl. č. 50012002 sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Oórnác; hosplc sv. Teíezie, ú, z.

Braňely 174 é,j522 B.aňany

Úaale o účetní jednotce

ič og+t+oos

Zaosána U

Zaasána dc oR dne] 8,9 2020
ýravn loíma U§ lAV
v iikvidaci Ne

Předrnět codnikání Všeobec.á ambuláPlnl /drav0iní péče

Rc,:vahovli,den 31 12 202ů

Okamžik sÉ]slaveni účetni Z ávérky 1 8.2 ?a21

§ptsová znaóka, U Z0§,/SLliKSUL

Použité obecné účetni zásady a metody
účetni zásaciv

,;čtoval v poovoj"om lrťcl"c:v,i
Účetní metodY

L]rqanizace účtuje pod-le vyhiášky ]ú4r'202D sb,

Použité oceňovací modely
v poř:zcvac ich cenách

informace doplnulící a rozvádějici položky,l účetnich výkazech
il5|av q 31, 72. .]020 neněi iokončeru lf:iisLiaci k posxytovánl zciravotnických služeb-
rohoro clův,rdu uy_} použit § l7a

Podnlsov} 7áznam staluláríl ino orgánu Pcd3i§ovy ZáZnam účeir,]í ]čcnDiky,t:ffi

Účetní závěrka za rok 2020 a

Domácího hospice sv. Terezie, z.

tato Výroční zpráva

ú..

byly schváleny správní radou

Výroční zprávarok2020
Domácí hospic sv. Terezie , z. t. , Braňany 174,
IC a9 4 1 4 665, wr*tv. ho spic s\terez ie.cz, e-mail :
č. ú.laT23307ý6ra0

435 22. Braňany
info@hospicsvterezie. cz, @,§$T3§|!ť,,,

Bc. Petra

tri,c,s.r ! FřÝraóR ňrÉxg-



Našimi milými dárci se v roce 2020 stali:

Lenka Černá. trilita Doležaiová, Olga Doleželor,á, Lenka Geyelová" Miloslava

F{anzlíčko,,.á. N4iluše Hesclvá, Vět,a

Hordčjčriková.Lenka.Ianatkor,á.h4onikaKaláhor,á"LenkaKalinová.N,{ilenaKapsor,á.JanaK

azárová"Luboš Klát st." Lrikáš l{r_rbov_{,. Zderika Kunclová, iva Langmajerilvá. R]arrka

Meinlschnlidttrvá

Matlina i]aulikor,á" Ronran Schlosslrauer, Jarosiava §chlr:sserová, Lucie Staňková.

Magda Ticlrá" obec Braňany. město Jirkov, Severočeské doly a.s., ČEZ, ČEZ

Teplárenská, ConsiliumBonum, Huawei a nrnoho c{alšíclr dárců. ktťří si z osobních

důr,rldů nepr'áli být zveřejněni.

Dále nám svůj čas a energii věnovali:

Hospic Duha Hořice a Domácí hospic }ilablízku Lysá nad Labern. hcke.jor.ý klub, tiC

Verva Litvínov a mnoho daišíclr.

Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili finančně i jinou fotmou, ať radou,

věnováním stolu, židlí nebo jakkoli jinak. Všech daru si velmi véůíme.

Bc. Petra Stanislava Meinlsctunidtová - ředitelka

ffi,i#,|,i,,

Výroční zptávarck2}2U
Domácí hospic sv. Terezie, z. ú. , Braňany 174, 435 22, Braňany
lC a9 4 I 46 65, www.ho sp icsvterez te.cz, e -mail : info@ho spicslterezie. cz,
č. ú. i03323307516100
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