Město Příbram
odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Pro 'odnání ZM
dne: 19.06.2017

Název bodu jednání:
Žádost o finanční příspěvek (Oblastní nemocnice, a.s.)

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracoval:

Mgr. Robert Díkan

Proiednáno:

v RM dne 15.05.2017, R„usn.č.474!201 ?

Text usnesení RM:
Rada

[. doporučuje ZM

1)

schválit poskytnutí ňnančního příspěvku pro Oblastní nemocnice Příbram, a.s., se sídlem
Gen. R. Tesaříka 80. 261 01 Příbram 1, IČ: 27085031, na projekty „Hrajeme si s nemocnicí“,

„Dobrovolnické centrum“, „Zdravotní klaun", „Bazální stimulace“ a „Nemocnice míří
do školek“, v obíasti zdravotnictví pro rok 2017 formou individuální dotace ve výši 50.000.00 Kč.
a to 2 kap. 728 - OSVZ, prvek 3464 (podpora zdravotnictví) za podmínky splnění bezdlužnosti
vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jím zřízeným či založeným
2) schválit rozpočtové opatření, tj. změnu rozpočtu města na rok 2017, které se promítne
na straně běžných výdajů v rámci kapitoly 728 — OSVZ ve snížení prvku 3464 (podpora
zdravotnictví) o částku 50.000,00,- Kč 3 navýšení prvku 4006 (nefinanční podnikatelské subjekty
— právnické osoby) ve stejné výši.

Napsala:

Bc. Barbora Vacková
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Důvodová zpráva:
Městskému úřadu Příbram byla dne 24.04.2017 doručena žádost Oblastní nemocnice Příbram, a.s., (dále
jen „nemocnice“) se sídlem Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1, o poskytnutí finančního příspěvku.

Jedná se o pět projektů „Hrajeme si s nemocnici“, „Dobrovolnické centrum“, „Zdravotní klaun“,
„Bazální stimulace“ a „Nemocnice míří do školek“.

Projekt Nemocnice míří do školek je určen dětem předškolního věku. které docházejí do mateřských
škoiek v Příbrami. Program je zaměřen na osvětu a prevenci. S programovým blokem interaktivních her

a soutěží do mateřských škol dochází pověřené zdravotní sestry se zkušeností z intenzivní medicíny
a zároveň s velmi laskavým přístupem k dětem. Děti se učí hravou formou laickou první pomoc. přivolání

si
pomoci.
nebezpečí
ve
vztahu
k domácím
chemickým
a
léčivým
přípravkům
a i učení se opatrnosti při zacházení sdomácími mazlíčky. Získané finanční prostředky by byly
použity na nákup potřených pomůcek a odměn do her, ukázek a soutěží.
Bazální stimulace je program zaměřen na pacienty srůzným stupněm dočasné i trvalé imobility.
Hlavním cílem programu je aktivizace těchto pacientů. Využívány jsou polohovací pomůcky,
aromaterapie, muzikoterapie nebo vzpomínky pacientů na jejich osobní život před onemocněním
nebo úrazem. Získané finanční prostředky by byly využity na nákup především polohovacích

pomůcek.
Hrajeme
dětského
kresiící a
oddělení.

si s nemocnici a Zdravotní klaun jsou projekty zaměřené na hospitalizované pacienty
věku. Program využívá p!no pomůcek, ať už jsou to knihy, stolní a interaktivní hry, hračky,
modelovací předměty, tablety a další, které jsou využívané bud' pod dohledem personálu
nebo je mohou pacienti používat samy. Část pomůcek je používána i dobrovolníky, které

v rámci projektu Dobrovolnického centra navštěvují i dětské oddělení. Ke zpříjemnění prostředí je také
doplňováno vybaveni, aby se dětem stonalo v nemocnici co nejpříjemněji a prostředí oddělení i pokojů
pokud možno co nejméně připomínalo nemocniční prostředí. Zdravotní klaun se v Čr působí několik let
a vnemocnici těž. Snahou nemocnice je rozšířit tento program pravidelnými klaunskými návštěvami

i na lůžka následné péče. Případné finanční prostředky by nemocnice využila na obnovu zmíněných
pomůcek
a
vybavení
a
dofinancování
návěští
klaunů
na
dětském
oddělení
a oddělení následné péče nemocnice.
Dobrovolnické centrum — centrum existuje v nemocnici od prosince 2006. Díky tomuto centru je možné

zvyšovat kvalitu reatizace i rozšiřování činnosti centra s ohledem na skladbu pacientů. Stejně, jako každé
jiné dobrovolnictví, je i to nemocniční postaveno na nezištně ochotě pomoci jakéhokoli nároku

na honorář. Projekt se vsoučasné době týká obou lůžkových jednotek dětského oddělení. obou
lůžkových jednotek následné péče, všech tří standardních lůžkových jednotek interního oddělení, lůžkové
jednotky neurologie a akutní lůžkové rehabilitace. Od podzimu 2016 se projekt bude také týkat nově
vzniklého odděleni následně lůžkové rehabilitace. Nemocnice významnou část nákladů na provoz centra
hradí sama, např. provoz zázemí včetně supervize pro ochranu dobrovolníků před syndromem vyhoření,
nabídku Motivačního programu pro dobrovolníky aj. Případně finanční prostředky by využila
nemocnice na nákup potřeb pro výtvarné dílny a další přímou činnost s pacienty včetně
vzdělávání v této sféře.
Cílem projektů je především aktivizace pacientů vytipovaných na základě výše uvedených faktorů,
zvýšení jejich psychické pohody. vyplnění jejich volného času, snižení stresu z hospitalizace

a výrazná podpora v jejich odhodlání se uzdravit nebo zlepšit svůj zdravotní stav. Nejedná se
o zdravotní péči, ale její vhodně doplnění.
Nemocnice se na financování těchto projektů sama podílí a to právě s ohledem na lidskou rovinu

v dané chvílí znevýhodněných dětských i dospělých pacientů.
Organizace žádá o částku ve výši 50.000,00 Kč na všechny projekty.
Ke dni 17.05.2017jsou na prvku 3464 finanční prostředky ve výši 50.000,00 Kč.
Ke dni 17.05.2017 nemá výše uvedená organizace žádný dluh vůči městu Příbram a příspěvkovým
organizacím.

.

Komise zdravotní a sociální na svém jednání dne 03.05.2017 doporučila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 50.000,00 Kč. OSVZ se s názorem komise ztotožňuje.

Nevyhoví—lí poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli. že jeho žádosti nebylo vyhověno
a
důvod
nevyhověni
žádostí
(ustanovení
š10a,
odst.
4.
zák.
č.
2502000
Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, v platném znění).
V roce 2014 byla nemocnice podpořena finanční částkou ve výši 100.000,00 Kč formou účelové dotace
v oblasti zdravotnictví. V roce 2015 částkou 50.000,00 Kč former; účelové dotace v oblasti zdravotnictví.
Vroce 2016 nemocnice obdržela částku 25.000,00 Kč formou účelové dotace v oblasti zdravotnictví
a 20.000.00 Kč formou individuální dotace v oblasti sociální. V roce 2017 byla schválena finanční částka
6000000 Kč v oblasti sociální.

Příloha: žádost organizace
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PŘÍBRAM, a. s.
Vážený pan

Ing. Jindřich Vařeka
starosta města Příbram
Vážená paní

Mgr. Alena Zeníšková
místostarostka města Příbram
Tyršova 108
261 19 Příbram !
V Příbrami, dne 24.4.2017T

Věc: Žádost o poskytnutí individuální dotace
Vážený pane starosto, Vážená paní místostarostko,
žádáme tímto město Příbram o poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč pro
částečné financování projektů, určených pacientům Oblastní nemocnice Příbram, a.s., a
projekt pro osvětovou činnost nemocnice v mateřských školách, zřizovaných městem
Příbram. Jedná se o projekty Hrajeme si s nemocnicí, Dobrovolnické centrum, Zdravotní
klaun, Bazální stimulace a Nemocnice míří do školek.
V letošním roce nemocnice poprvé žádá město Příbram cestou aplikace v rámci
grantového řízení, v sociální oblasti o poskytnutí neinvestiční dotace pro sociální lůžka. Tato

aplikace však nemocnici, i když je poskytovatelem jak sociálních, tak zdravotních služeb,
neumožní žádat v grantovém řízení v oblasti sociální a zdravotní zároveň.
Z tohoto důvodu si vás, respektive město Příbram, dovoluj emc požádat touto cestou o

poskytnutí individuální dotace pro částečné financování projektů nemocnice, určených pro
naše pacienty či jejich blízké a osvětovou činnost v mateřských školách na území města
Příbram. Ve všech projektech se nejedná o hlavní činnost nemocníce — poskytování zdravotní

péče, ale o psychickou a další podporu různým způsobem znevýhodněných osob, ať už se
jedná o hospitalizované děti, dlouhodobě hospitalizované dospělé pacienty, pacienty se

specifickou rekonvalescenci nebo o děti předškolního věku ve smyslu osvěty a prevence.
Odůvodnění žádostí:
Projekt se skládá z celkem pčšti programů: Dobrovolnické centrum, Hrajeme si s nemocnicí,
Zdravotní klaun, Bazální stimulace & Nemocnice míří do školek.

Projekty Dobrovolnické centrum, Zdravotní klaun, Bazální stimulace & Hraj sme si

s nemocnicí jsou určeny pacientům, kteří jsou po dobu jejich hospitalizace handicapováni.
Jedná se o pacienty dětského věku, pacienty s nízkou nebo žádnou frekvencí návštěv blízkých
osob, pacienty hospitalizované dlouhodobě, pacienty s různým stupněm dočaSné či
dlouhodobé ímobilíty & pacienty s potřebou specifické rekonvalescence. Nemocnice se na

financování těchto projektů s ohledem na lidskou rovinu v dané chvíli znevýhodněných
dětských i dospělých pacientů sama podílí. Cílem všech těchto programů je zejména

aktivizace pacientů vytipovaných na základě výše uvedených faktorů, zvýšení jejich
'
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psychické pohody, vyplnění jejich volného času, snížení stresu z hospitalizace a tim výrazná
podpora a motivace v jejich odhodlání se uzdravit nebo zlepšit svůj zdravotní stav. Nejedná se
tedy o zdravotní péči, ale o její vhodné doplnění.

Projekt Nemocnice míří do školek je určen dětem předškolního věku, které docházejí do
mateřských školek v Příbrami.
Všechny uvedené programy realizuje nemocnice již několik let, zpětná vazba od pacientů,
jejich blízkých i odborného personálu je dlouhodobě pozitivní, programy jsou vnímány jako
velmi oblíbené, často při přímých účastech rodiny či přátel pacientů..
Dobrovolnické centrum:

Toto centrum existuje v nemocnici již od prosince 2006. Stejně, jako každé jiné
dobrovolnictví, je i to naše nemocniční postaveno na nezištně ochotě pomocí bez jakéhokoli
nároku na honorář. Projekt se v současné době týká obou lůžkových jednotek dětského
odděleni, obou lůžkových jednotek oddělení následné péče, všech tří standardních lůžkových

jednotek interního odděleni, lůžkové jednotky neurologie, lůžkové jednotky chirurgie I,
sociálních lůžek a akutní i následné lůžkové rehabilitace. Nemocnice samozřejmě významnou
část nákladů na provoz centra hradí sama, například provoz zázemí včetně supervize pro

nezbytnou ochranu dobrovolníků před Syndromem vyhoření, nabidku Motivačního programu
pro dobrovolníky a další. Snažíme se o to, aby centrum mohlo při aktivizaci pacientů
využívat kromě jiného i různé efektivní techniky at“ už to jsou výtvarné dílny, tréninky
paměti, aj. Součástí programu je také canisterapie. Případné získané finanční prostředky
bychom využili na nákup potřeb pro zmíněné výtvarné dílny a další přímou činnost s pacienty
včetně vzdělávání v této sféře.
Hrajeme sis nemocnici a Zdravotní klaun

Oba programy jsou zaměřeny na hospitalizované pacienty dětského věku. Děti jsou jednou ze
dvou věkových skupin (tou druhou jsou senioři), které hospitalizaci snáší obecně nejhůře.
Cílem projektůje především minimalizace stresa z hospitalizace a vyplnění volného času děti.
Program Hrajeme si s nemocnicí proto využívá různých pomůcek: stolní a interaktivní hry,

hračky, knížky, loutkové divadélko, kreslící a modelovací pořeby, tablety a další, které mohou
používat bud“ samy nebo pod dohledem personálu odděleni. Část pomůcek je rovněž
využívána dobrovolníky, kteří dětské oddělení navštěvují v rámci projektu Dobrovolnického
centra. Pro zpříjemnění prostředí hospitalizovaných dětí je také doplňováno vybavení, jako
jsou obrázky, malby, barevné ložní prádlo, apod. tak, aby se dětem v nemocnici stonalo co

nejpříjemněji a prestředí oddělení i pokojů co nejméně připomínalo prostředí nemocniční.
Projekt Zdravotní klaun se v tuto chvíli týká zejména dětského oddělení. Nezisková

organizace Zdravotní klaun zahájila svoji činnost nejdříve v USA. Poté především díky svému
zakladateli Garymu Edwardsovi rozšířila své působení da dalších zemí světa včetně Evropy.
VČR působí tato organizace několik let, v naší nemocnici s klauny máme z naší, taktéž

několikaleté spolupráce, ty nejlepší zkušenosti. Snahou nemocnice je rozšířit tento program
pravidelných klaunských návštěv i na lůžka následné péče. Z prvních celkem již čtyřech
návštěv za podpory organizace Zdravotní klaun a díky sbírce České televize jsou nadšeni
pacienti i personál.
Případné získané finanční prostředky bychom proto využili na obnovu zmíněných

pomůcek a vybavení a dofinancování návštěv klaunů na dětském oddělení i oddělení následné
péče nemocnice.
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Bazální stimulace
Program je zaměřen na pacienty srůzným stupněm dočasné i trvalé imobility a potřebOu

spesiíické formy rekonvalescence jako důsledku onemocnění nebo traumatu. Hlavním cílem
programu je aktivizace těchto pacientů. Program je interaktivní kromě samotných pacientů i
vůči jejich blízkým osobám. Metoda bazální stimulace využívá kromě polohovacích pomůcek
také například aromaterapii, muzikoterapii nebo vzpomínky pacientů na jejich osobní život
před onemocněním nebo úrazem. Ktomu jsou využívány podněty připomínáni příjemných

situací zpacicntovy osobni minulosti — jeho deky, povlečení, polštáře, nahrávky shlasy
blízkých osob, oblíbené hudby, oblíbených domácich mazlíčků a další. Získané finanční
prostředky bychom využili na nákup především polohovacích pomůcek.
Nemocnice míří do školek

Program je zaměřen na osvětu a prevenci u děti předškolního věku, které docházejí do
mateřských škol na území města Příbram. 8 programovým blokem interaktivních her a soutěží
do mateřských škol dochází pověřené zdravotní sestry se zkušeností z intenzivní medicíny a
zároveň s velmi laskavým přístupem a vztahem k dětem.
Program hravou formou seznamuje děti s:
- Laickou první pomoci
- Přivoláním pomoci

-

Opatrnosti a nebezpečím ve vztahu kdomácim chemickým a léčivým přípravkům

(uklízecí prostředky, léky, apod.)
Prostředím dětského oddělení, kde jsou děti v případě potřeby hospitalizovány a
možnostmi vyplnění volného času v nemocnici včetně využití KIWANIIS panenek
- Opatrnosti ve vztahu a zacházení s domácími mazlíčky
Program při návštěvách děti ve školkách využívá různé pomůcky pro všechny části bloku
smožnosti si dané situace vyzkoušet při ohledu na věk dětí (pomůcky pro laickou první
pomoc — plyšoví medvědi jako figuramti, plyšová zvířátka, dětské obrázkové náplasti,
obvazy, ukázky léků, uklízeeích prostředků, dětské telefony pro zkoušení přivolání pomoci,
-

vybarvovací obrázky sestřiček, záchranářů a lékařů a další). Získané finanční prostředky
bychom využili na nákup potřebných pomůcek & odměn do her, ukázek a soutěží.

Vážený pane starosto, Vážená paní místostarostko.
dovolte mi jménem pacientů naší nemocnice poděkovat Vám za zvážení a kladné vyřízení této
naši žádosti
S poděkováním a pozdravem,
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