PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ DOMÁCÍHO HOSPICE ALFA-OMEGA
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), z operačního programu
Zaměstnanost (OPZ).
Celkové roční náklady služby: 5.445.000,- Kč
Dotace z programu OPZ: 1.500.000,- Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Realizace projektu
Projekt vytvoří finanční zázemí služby na rok 2019 – 2020, především finanční zázemí potřebné
pro sociální pracovnici a psycholožku hospicového týmu. Budou zajištěny finance na osobní
náklady zmíněných pozic, odborné vzdělávání sociální pracovnice s cílem zvýšení profesních
kompetencí.
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zajistit místně a časově dostupnou, kvalifikovanou a vybavenou péči
hospicového týmu pečujícím osobám na území MAS Orlicko, a to po dobu 2 let od zahájení
projektu (2019 – 2020). Cílem je nabídnout službu neformálním pečovatelům 24 hod. denně, 7
dní v týdnu. Získat stabilní finanční zázemí pro zajištění sociální práce pro neformální pečovatele
a psychologické podpory pro neformální pečovatele a hospicový tým. Cílem projektu je také
nabídnout psychologickou podporu zaměstnancům domácí hospicové péče (zdravotním
sestrám a sociální pracovnici).
Realizací projektu dojde k rozšíření provozu domácí hospicové péče, která je potřebná pro dané
území a doplňuje poskytování služeb v oblasti zdravotní a sociální. Na území MAS Orlicko se
jedná o jedinou poskytovanou hospicovou péči. Zdravotní sestry na setkávání hospicových týmů
stále více zjišťují, že většina hospicových týmů v ČR je na počátku a mnohé oblasti republiky
nemohou tento typ služby poskytovat, a to z důvodu absence financování. Proto je přínos
projektu viděn nejenom v poskytování domácí hospicové péče na území Orlickoústecka, ale
také v poskytování péče plně profesionálním hospicovým týmem.
Vznik a vývoj služby
Domácí hospicová péče na území Orlickoústecka byla umírajícím a jejich pečujícím osobám
nabízena od roku 2010. Byla součástí Charitní ošetřovatelské služby Ústí nad Orlicí. Počátečně
se vyvíjela jako rozšíření ošetřovatelské služby podle potřeb vzniklých od pacientů – umírajících.
Oblastní charita chtěla umožnit seniorům a vážně nemocným lidem zemřít doma v blízkosti své

rodiny, zemřít v klidu, bez bolesti a pod odborným lékařským dohledem. Narůstajícím zájmem
o službu se 1. 6. 2016 domácí hospicová péče osamostatnila a vznikla samostatná služba
Domácí specializovaná hospicová péče (od 1. 1. 2018 změna názvu „Domácí hospic AlfaOmega“). Během roku 2017 si vytvořila služba pevné postavení na území Orlickoústecka. To
potvrzují i slova zdravotní sestry Janotové, která se účastnila konference domácích hospiců:
„Při setkávání hospicových týmů stále více zjišťujeme, že hospicová péče je stále na počátku.
Spousta oblastí v republice není pokryta hospicovou péčí a je stále málo lékařů a sester, kteří by
se dané problematice chtěli věnovat. O to více jsme rádi, že můžeme tomuto kraji nabídnout
plně profesionální a stabilní tým. Zjišťujeme, že naše zkušenosti a poznatky jsou přínosem i pro
nově vznikající hospicové týmy. Jsme rádi, že lidé v orlickoústeckém okrese mají dostupnou
hospicovou péči a chceme pokračovat v jejím rozvoji. Jsme opravdu jeden z mála profesionálních
týmů v České republice.“
Popis činnosti služby
Posláním domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným lidem strávit poslední
chvíle života důstojně doma, v kruhu rodiny, mezi svými blízkými. Do hospicové péče jsou
přijímáni lidé, kterým byla ukončena léčba vedoucí k uzdravení a byla nastavena léčba paliativní.
Hospicová péče umírajícím lidem nabízí profesionální zdravotní, sociální, psychologickou a
duchovní péči, především nabízí umírajícím léčbu od bolesti. Medikace je pod odborným
dohledem garanta projektu – paliativním lékařem a lékaři spolupracující se službou v rámci 24
hodinové pohotovosti. Umírající člověk musí mít 24 hodinový dohled pečující osoby.
Hospicová péče poskytuje pečujícím osobám profesionální sociální, psychologickou a duchovní
péči. Pomáhá pečujícím osobám starat se o umírajícího 24 hodin denně, pomáhá jim vyrovnat
se s přicházející smrtí jejich blízkého a se situací po smrti.
Velmi děkujeme za finanční podporu z Evropského sociálního fondu pro operační program
Zaměstnanost.

