Výroční zpráva

2 17

Slovo ředitelky
Vážení přátelé, členové a příznivci Dechu života,
rok 2017 byl pro naši organizaci velmi dynamický. Na jeho počátku jsme si jasně definovali společné cíle
a priority, na které se bude naše iniciativa soustředit. Přestože je cesta k úspěchu mnohdy velmi trnitá,
mohu s potěšením konstatovat, že se nám podařilo většinu z nich zrealizovat, a další jsou na velmi dobré
cestě ke zdárnému dokončení.
Naší hlavní prioritou v roce 2017 byli samozřejmě naši pacienti. Během tohoto roku se nám podařilo
zajistit domácí umělou plicní ventilaci pro 27 pacientů. Celkový počet pacientů na domácí umělé plicní
ventilaci se v současné době pohybuje v rozmezí 130 až 150. Velikost naší organizace a počet pacientů
v domácí péči se neustále rozšiřuje, přimělo nás to tedy zároveň k rozšíření našeho týmu. K hlavnímu
koordinátorovi Jakubovi Šestákovi se přidaly ještě dvě zkušené koordinátorky.
Naším největším projektem se stal „1. tábor pacientů na DUPV“. Vůbec poprvé v historii DUPV Dechu
života a také vůbec poprvé v České republice dostali pacienti na domácí umělé plicní ventilaci příležitost
zažít prázdniny „jak se patří“. Strávili jsme 7 nezapomenutelných dnů v bezbariérovém areálu Líchovy,
zažili spoustu dobrodružství a radostí. Naši pacienti byli nadšení, i pro nás jako realizační tým byla tato
zkušenost k nezaplacení. Již teď se všichni těšíme na následující druhý ročník.
Jsme si vědomi, že pro rozšíření působnosti a vlivu naší organizace je nezbytná správná a efektivní prezentace v médiích a na sociálních sítích. Rozhodli jsme se tedy inovovat naše webové stránky a dát na
nich prostor i prezentaci našich pacientů. Věříme, že toto vylepšení nám usnadní komunikaci s potenciálními partnery a sponzory. Zvýšenou iniciativu jsme také věnovali získávání finančních prostředků z nadací
a grantů. A jak jsme byli úspěšní se dozvíte níže.
Na závěr bych ráda poděkovala za podporu Dechu života členům, koordinátorům, partnerům a všem,
kteří nám pomáhají .
Dana Turečková, DiS.
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KOMU POMÁhÁMe

Komu pomáháme
O DUPV - Dech života, z. ú.

Je neziskovou organizací, která pomáhá zdravotně postiženým osobám, jež
jsou odkázány na dýchání za pomoci tracheostomie nebo domácí umělé plicní ventilace.

Komu pomáháme

Naše nezisková organizace se zaměřuje na pomoc klientům se závažnými
dýchacími obtížemi. Do této skupiny spadá nepřeberné množství diagnóz od
svalových dystrofií přes ChOPN, až po traumata. V centru naší péče jsou
i rodiny a pečující osoby těchto klientů.

Naše cíle

Pomoc pacientům při zařazení do programu DUPV a přechodu do domácí
péče, což jim poskytuje větší šanci na kvalitnější život.
Integrace pacientů do společnosti a postupné zvyšování jejich nezávislosti
v běžném životě.
Psychologická podpora a příprava rodiny na příchod blízkého do domácí
péče.
Spolupráce s rodinou při styku s orgány státní správy a aktivní pomoc při odstraňování problémů vzniklých během jednání.
Zvyšování informovanosti praktických lékařů, jednání s nemocnicemi a pojišťovnami.
Zajištění informačního servisu pro pacienty a pečující osoby 24 hodin denně
7 dní v týdnu
Pořádání odborných seminářů a setkání pro veřejnost i odborníky.
Pořádání setkání a pobytů pro členy, jenž by jim umožnily prožít nezapomenutelné zážitky.
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Projekty zaměřené na dostupnost informací o DUPV

Projekty zaměřené
na dostupnost informací
o DUPV
Dostupnost informací o DUPV a neustálá aktualizace novinek ze světa zdravotnické problematiky DUPV byla i v roce 2017 jednou z hlavních priorit DUPV
Dechu života.

Časopis JSI DOMA

V roce 2017 DUPV Dech života pokračoval v úspěšném vydávání magazínu JSI
DOMA. V průběhu minulého roku jsme vytvořili další 2 čísla, v uplynulých 2 letech
tedy vyšla celkem 4 čísla tohoto magazínu. I nadále se redakční rada zaměřuje na
novinky ze světa zdravotnické techniky a problematiky DUPV. 1. číslo magazínu
z roku 2017 bylo vydáno v nákladu 500, 2. číslo v nákladu 500 a obě čísla byla
distribuována na většinu pracovišť pečujících o pacienty na UPV po celé České
republice, kde jsou volně dostupná pacientům a jejich pečujícím osobám. I nadále v tomto projektu spolupracujeme s následujícími organizacemi: Kolpingová
rodina Smečno, Parent project, a pacientskou organizací SMÁci.

Webové stránky

V roce 2017 probíhala dlouhodobě plánovaná aktualizace webových stránek
DUPV Dechu života. Po prvotních potížích ve výběru firmy, která se aktualizace
zhostí, navázal Dech spolupráci s firmou La Taupe. Stránky dostaly nový mo-

9

Projekty zaměřené na dostupnost informací o DUPV

V roce 2017
navštívilo stránky
DUPV Dechu života
3 442 návštěvníků,
z nichž 1 430
vstoupilo na stránky
přímo a zbytek
prostřednictvím
vyhledávače.

derní vzhled a přehlednější strukturu. Nyní má naše organizace také možnost
přidávat nové příspěvky a modifikovat starý obsah díky snadné správě stránek
ve WordPressu. Na nových stránkách dostali také větší prostor naši pacienti,
kde jim mohou návštěvníci stránek finančně přispívat prostřednictvím platební
brány GoPay na jejich potřeby a sny.
Cílem webových stránek není obrovské množství informací, nýbrž jasné instrukce a rady pro pacienty, jejich pečující rodinné příslušníky a ošetřující lékaře. Na webových stránkách mohou pacienti navštívit speciální sekci „Časté
dotazy“, která jim pomůže se snazší orientací v počátcích jejich cesty domácí
umělé plicní ventilace. Návštěvníci stránek si také mohou volně stáhnout čísla
našeho magazínu JSI DOMA, či velmi praktickou informační brožuru CESTA
DOMŮ S DUPV. V neposlední řadě stránky umožňují stát se členem DUPV
Dechu života prostřednictvím vyplnění jednoduchého formuláře.

Příběhy našich pacientů

Během „1. tábora pacientů na DUPV“ jsme se s pacienty na pomyslné cestě
kolem světa dostali i do slavného Hollywoodu. Na místo dorazila profesionální
fotografka a pacientům udělala nádherné profesionální fotky, děvčata se krásně nalíčila a všichni si zkusili roli „modela“ ať už samostatně, nebo se svými
ošetřovateli. Byl to den, kdy si každý z pacientů vyzkoušel, jaké je to být hvězdou. Pacienti touto cestou také dostali příležitost vyprávět nám svůj životní
příběh a skrytá tajná přání. Dostali jsme jejich svolení příběhy zveřejnit, staly se
tedy součástí našich webových stránek a my pevně věříme, že návštěvníky
stejně jako nás nadchnou jednotlivá přání naších pacientů a finančně na ně
přispějí prostřednictvím systému GoPay.
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Projekty zaměřené na dostupnost informací o DUPV

DUPV Dech života v médiích

V roce 2017 se objevila problematika DUPV prostřednictvím Dechu života
v České televizi v programu Klíč. Pacienti na domácí umělé plicní ventilaci jsou
často veřejností považováni za jedince upoutané na lůžku s velmi chudým
sociálním životem a prakticky žádnými možnostmi seberealizace. Cílem tohoto
pořadu bylo tento společností obecně přijímaný názor uvést na pravou míru
a ukázat, že i s ventilátorem je možno vést plnohodnotný život, chodit do školy, jezdit na výlety, prostě žít. Natáčení se zúčastnil kromě pacientů a našeho
koordinátora.

Sociální síť Facebook

I v roce 2017 se DUPV Dech života prezentoval i na svém facebookovém profilu. Návštěvníci tohoto profilu se mohli jeho prostřednictvím informovat o novinkách ve světě DUPV a aktivitách DUPV Dechu života. V současné době má
naše facebooková stránka 471 sledujících.

Pacientská telefonní linka

Jednou z nejvíce využívaných služeb, kterou DUPV Dech života svým členům
a pacientům na DUPV nabízí, je nonstop 24-hodinová pacientská telefonní
linka. Náš koordinátor je na lince k zastižení 365 dnů v roce, 7 dní v týdnu a 24
hodin denně. Zodpovídá dotazy pacientů a řeší nestandratní situace. Pacientská telefonní linka byla v roce 2017 nejvíce vytížena v podzimních měsících,
kdy se během větrných bouří na východě České republiky řešily rozsáhlé výpadky elektrického proudu.

V roce 2017 jsme
vyřešili více než
4250 telefonátů,
což představuje
skoro dvojnásobný
počet hovorů
z roku 2016.
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PROJeKTy ZAMěŘeNé NA SeTKÁVÁNí PACIeNTŮ A KONTAKT S PACIeNTy

Projekty zaměřené
na setkávání pacientů
a kontakt s pacienty
Cílem projektů zaměřených na setkávání pacientů je primárně jejich vzájemná
interakce, výměna vzájemných zkušeností a navázání komunikace s osobami
sdílející stejné životní situace. Pravidelné konzultace a návštěvy pacientů patří
mezi základní činnosti DUPV Dechu života.

Tábor pacientů na DUPV

V létě 2017 se týmu DUPV Dechu života splnil velký sen – po několika měsících plánování se nám podařilo uskutečnit „1. tábor pacientů na DUPV“ v počtu 5 pacientů. V termínu 26. 8.–2. 9. 2017 nás hostil bezbariérový areál
Líchovy. Tento areál je určen pro jedince odkázané na invalidní vozík a tomu je
také uzpůsoben. Téma 1. tábora na DUPV představovalo cestování, a tak dostal podtitul „Letem světem“. Doslova jsme s našimi pacienty „prolétli“ všechny
světové kontinenty, na každém jsme se zastavili a zakusili některé z typických
činností. Asie! Meditační hudba, mandaly a cesta k sobě. Afrika! Modelování z hlíny a poutavá přednáška zkušeného cestovatele Štěpána Červeného.
Roztančená evropa v duchu kostýmů a zvyků jednotlivých zemí. Severní Amerika, kontinent, na kterém nic není nemožné, a tak i naši pacienti zažili svůj
hollywoodský den slávy. Jižní Amerika – výroba tradičních šperků a bonbónů
spojená s krásným výletem na Červený hrádek u Sedlčan. Antarktida – ano,

V létě 2017
se týmu DUPV
Dechu života
splnil velký sen...
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Projekty zaměřené na setkávání pacientů a kontakt s pacienty

i na tomto kontinentu nás čekalo velké dobrodružství – závody husky spřežení!
A kde jsme vzali husky? Naši neuvěřitelní a obětaví asistenti, bez kterých by
se naši pacienti neobešli, se tohoto úkolu zhostili více než hrdinsky. Každý
z 5 zúčastněných pacientů měl k dispozici 24 hodin denně 2 asistenty, kteří
se v péči o pacienta střídali. Asistenti byli našim pacientům jejich vlastníma
rukama a pomáhali ve všem potřebném. Tento zážitek nebyl silný jen pro
naše pacienty, jakožto hlavní aktéry na naší cestě kolem světa, ale i pro nás
jako realizační tým. Zrealizování tohoto projektu by nebylo možné bez pomoci
LB Bohemia, která zapůjčila pacientům polohovací postele a bez sehnaných
finančních prostředků v čele s finanční podporou Života dětem a Siemens
Fondu pomoci.

Pravidelné návštěvy
a konzultace
představují základní
kámen činnosti DUPV
Dechu života.

Návštěvy pacientů

Naši koordinátoři, jejichž počet se v roce 2017 rozšířil na 3 osoby, pomáhali
našim pacientům přímo v jejich domovech po celé České republice. Koordinátoři konzultují s pacienty a pečujícími rodinnými příslušníky stav pacienta, případné zdravotní problémy, pomáhají vyřešit opravy ventilátorů a jeho
příslušenství, konzultují vhodnost zdravotnických pomůcek, pomáhají vyplnit
poukazy. Všechny tyto činnosti vyžadují vysoce kvalifikované a zkušené odborníky.
V roce 2017 naši koordinátoři zrealizovali 216 návštěv pacientů.
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Spolupráce se spřátelenými organizacemi

Spolupráce
se spřátelenými
organizacemi
V roce 2017 spolupracoval DUPV Dech života mimo jiné s následujícími organizacemi:

Život dětem

Život dětem v roce 2017 hrál v činnosti DUPV Dechu života významnou roli.
Nejen že významně finančně přispěl na organizaci „1. tábora pacientů na
DUPV“, ale s jeho pomocí se i jeden z našich pacientů podíval do USA.

Siemens Fond pomoci

I díky Siemens Fondu pomoci se nám podařilo získat finanční podporu na
realizaci „1. tábora pacientů na DUPV“.

ČEZ Pomáhej pohybem

Obrátili jsme se také na Nadaci ČEZ a jejich projekt Pomáhej pohybem. V roce
2017 byla podpora ze strany Nadace ČEZ stále ještě v jednání, které vyústilo
na přelomu roku v úspěšnou realizaci. Získané finanční prostředky budou využity na inovaci webových stránek.
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Projekty zaměřené na osvětovou aktivitu

Projekty zaměřené
na osvětovou aktivitu
Vzdělávání praktických lékařů

Navázali jsme spolupráci o využívání vzdělávacích pracovišť s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. V tomto centru náš
koordinátor školil zdravotnický personál v otázce domácí péče o pacienta.

V roce 2017 se
DUPV Dechu život
podařilo předat
17 pacientů do
domácího prostředí.
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Z
 aškolení pacientů
a rodinných příslušníků u lůžka

Při každém předání pacienta do domácího prostředí naši koordinátoři řádně
zaškolí jeho ošetřující osoby v péči o pacienta a manipulaci se zdravotnickou
technikou (ventilátor, odsávačka, oxymetr, apod.). Vždy dbáme na vysoce
individuální přístup ke každému pacientovi a snažíme se volit pomůcky dle
nejmodernějších trendů a doporučení k danému stavu pacienta.

Finanční výroční zpráva 2017

Finanční výroční zpráva
2017
Rozvaha k 31.12. 2017 (v tisících Kč)
Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

21

406

96

406

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-75

B.

Krátkodobý majetek celkem

498

557

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

143

189

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

349

367

IV.

Jiná aktiva celkem

6

1

AKTIVA CELKEM

519

963

A.

Vlastní zdroje celkem

119

127

I.

Jmění celkem

114

119

II.

Výsledek hospodaření celkem

5

8

B.

Cizí zdroje celkem

400

836

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem

399

835

IV.

Jiná pasiva celkem

PASIVA

PASIVA CELKEM

1

1

519

963
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Finanční výroční zpráva 2017

Výkazy zisku a ztráty k 31.12. 2017 (v tisících Kč)
činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

A.

Náklady

1 326

1 326

I.

Spotřebované nákupy celkem

233

233

II.

Služby celkem

395

395

III.

Osobní náklady celkem

666

666

IV.

Daně a poplatky celkem

3

3

V.

Ostatní náklady celkem

7

7

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem

22

22

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

VIII.

Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

1 326

1 326

B.

Výnosy

1 178

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

II.

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

III.

Aktivace celkem

IV.

Ostatní výnosy celkem

V.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

VI.

Přijaté příspěvky celkem

VII.

Provozní dotace celkem
Výnosy celkem

156

1 334

136

136

20

20

1 178

1 178

1 178

156

1 334

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

-148

156

8

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

-148

156

8
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SLOVO ZÁVěReM

Slovo závěrem
V roce 2017 se naše organizace soustředila na zlepšení informačních zdrojů
v podobě inovace webových stránek a na větší kontakt s pacienty v rámci návštěv a našeho 1. tábora DUPV.
V roce 2018 je naším cílem uspořádat 2. tábora pacientů, zkvalitnění služeb pacientům prostřednictvím rozšíření našeho týmu koordinátorů a důraz na osvětu
problematiky domácí umělé plicní ventilace.
Rádi bychom závěrem poděkovali všem našim spřáteleným organizacím, sponzorům a dárcům, bez kterých by naše činnost byla jen stěží uskutečnitelná.
Děkujeme, že do toho jdete s námi a přejeme Vám všem úspěšný rok 2018!

S PODěKOVÁNíM
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Kontakt:
DUPV – Dech života
+420 601 577 575
info@dechzivota.cz
www.dechzivota.cz
DUPV – Dech života, Na wZámecké 1518/9 140 00, Praha 4
Bankovní spojení: UniCredit bank a.s.
číslu účtu: 2107405322/2700

