Umožněte lidem, aby dožívali důstojně,
doma a obklopeni blízkými
I přes pozitivní změny posledních let je závěr života v ČR často provázen utrpením, osamělostí a ztrátou
důstojnosti. Průzkumy uvádějí, že ačkoliv lidé většinou chtějí dožít doma (78 %) a rodinní příslušníci jsou ochotni
se o své blízké starat až do konce (88 %) a rovněž zdravotníci považují domácí prostředí za nejlepší místo pro
umírající (88 %), přibližně 75 % úmrtí nastává v nemocnicích nebo v léčebnách dlouhodobé péče.
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Usilujeme o to, aby každý, kdo si přeje zemřít doma, měl tu možnost. Usilujeme o změnu pohledu společnosti na lidskou konečnost.
Služby Domácího hospice a Paliativní ambulance zajišťují vedle zdravotníků další odborníci. Poradna denně poskytuje telefonické nebo osobní sociální poradenství komukoli z ČR. Asistenti Odlehčovacích služeb
pomáhají dlouhodobě nemocným s běžnými činnostmi denní potřeby.
Členové podpůrného týmu nabízejí psychosociální a spirituální pomoc
nevyléčitelně nemocným i jejich pečujícím a také pozůstalým. Půjčovna
pomůcek disponuje širokou nabídkou kompenzačních pomůcek.

Zkušenosti a vědomosti šíří Cesta domů prostřednictvím Nakladatelství, Knihovny, Vzdělávacího centra s kurzy pro širokou i odbornou
veřejnost a dvou Dobročinných obchodů. Natáčíme podcasty, provozujeme informační portál Umírání.cz, virtuální pietní místo eVzpomínky.cz
a aplikaci Mojesmrt. cz. Prosazujeme společenské změny, které by
umožnily lidem na konci života dožít tam, kde si přejí, s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují.

Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. Měníme k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá.

Cesta domů v roce 2021:

450

hospicových
pacientů

6 000

poradenských
a pozůstalostních
konzultací

550

ambulantních návštěv
u pacienta
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zapůjčených
kompenzačních
pomůcek

10 000

odlehčovacích hodin
pro pečující
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1 500

lidí denně na portálu
Umírání.cz

50

vzdělávacích
akcí pro 1 600
odborníků i laiků

15

vydaných knih
a brožur

15 000

sledujících na Facebooku

20 000

prodejů v e-shopu
a dobročinných obchodech

Staňte se partnerem Cesty domů
Cesta domů může poskytovat své služby a sdílet své zkušenosti
jen díky soukromým dárcům jako jste vy. Podpora ze soukromých
zdrojů tvoří polovinu příjmů. Druhou polovinu dokážeme zajistit
z veřejných dotací a úhrad zdravotních pojišťoven.
Přidejte se ke štědrým firmám a jednotlivcům, díky kterým může
každý rok přes 700 lidí zůstat v závěru života doma, mezi svými!
Staňte se partnerem Cesty domů. Děkujeme vám.

Co konkrétně dokážeme s vaší podporou

5 000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

Jeden den péče o jednoho
klienta Cesty domů.

Pronájem standardních
pomůcek pro deset pacientů
Domácího hospice.

Roční náklad na pořádání
setkání pozůstalých.

30 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

Měsíční mzda kmenové zdra
votní sestry Domácího hospice.

Práce Poradny na jeden týden
s podporou 15 klientů denně.

Výroba 1 500 ks brožury
pro pečující rodiny.

75 000 Kč

80 000 Kč

100 000 Kč

Měsíční náklad na zajištění
pohotovostí lékaři a sestrami

Měsíční náklady na terapeutic
kou podporu pozůstalých

Měsíční rozpočet na léky
a zdravotnický materiál

Jak se s Cestou domů pomáhá?

zdroj: Umírání.cz

„Největší dar, jaký člověk může svému
blízkému dát, je společný čas. Sdílení.
I kdyby měl člověk jen být nablízku.
Naslouchat. A nebát se otevřít jakékoli
téma.“

„Tlačit před sebou špatnou prognózu a nic dalšího kvůli ní nevidět nemá
smysl. Každý den s našimi dětmi byl a je
jedinečným darem a nejlepší, co můžeme udělat, je žít ho tak, jak je.“

Barbora Slavíčková o posledních dnech
strávených s umírající maminkou v péči
domácího hospice Cesta domů.

Manželé Forgáčovi pečovali doma o své
malé děti, popisují těžké i radostné chvíle, které jim poslední roky přinesly.

„Někdy mám pocit, že je okolo mě smrti moc, ale důležité je, že v tom člověk
není sám, s kolegy se navzájem podporujeme.“

„My doktoři jsme často zaměřeni pouze
na tělo pacientů, na jejich nemoc. Míjíme celý obrovský zbytek lidské bytosti
a může se nám zdát nepochopitelné, že
pacient něco chce nebo nechce.“

„Když jedeme do rodiny, instalujeme
postel a přeložíme na ni nemocného,
jsem si při loučení s ním vědom toho,
že když tam přijedu příště, už ho tam
pravděpodobně neuvidím,“

S primářkou Irenou Závadovou o sdělování závažných zpráv, spolurozhodování
pacientů o léčbě i o tom, které situace
jsou pro ni samotnou nejtěžší.

říká Otto Adamec o práci v půjčovně
pomůcek, jejich rozvážení do rodin
i kontaktu s umírajícími a jejich rodinami.

„Zbytkem dne mě provází tichá radost
z toho, že existují lidé, kteří mají žebříček hodnot nastavený jinak, než je
někdy zvykem.“

„Cestu domů často doporučuji právě
proto, co dělá a jak dobře to dělá. Je
smutné, že ač budeme (a brzy) seniory
všichni, neumíme se o ně starat. Neumí
to náš stát ani mladí lidé.“

S kaplankou Magdalenou Ondrovou
o tom, co obnáší práce duchovní v Cestě
domů, o intenzivních vztazích s pacienty
i o důležitosti týmové práce.

„Je pro nás důležité, aby nám partner
naslouchal, za poskytnutou službu
poděkoval a poskytnul zpětnou vazbu.
Cesta domů se o nás velmi stará, vnímáme, že si spolupráce váží.“
S advokáty Markétou Pravdovou a Janem
Šafránkem z kanceláře bnt attorneys in
CEE o důvodech, které je vedou k rozsáhlé spolupráci s neziskovým sektorem.

Jeden den v Cestě domů pohledem dramatičky, autorky rozhlasových her a scenáristky a také pravidelné dárkyně Cesty
domů Jany Knitlové.

„Bál jsem se toho okamžiku, až bude
táta mrtvý, ale věděl jsem, že se o něj
musíme postarat i poté, že to nemůžeme nechat na druhých.“
Dopis sestřičkám a lékařům Cesty domů,
kteří se starali o autorova umírajícího
tatínka.

O firemním dárcovství i o tématu umírání
s Lucií Holubovou Krajcovou, asistentkou generálního ředitele Alza.cz.

