VÝROČNÍ ZPRÁVA
NADAČNÍ FOND LOĎKA 2020
Ak5vity v roce 2020

Nadační fond Loďka existuje od roku 2018. Naším posláním je podporovat tým
dětské paliativní péče v Motole. Za tu dobu naši experti pečovali o dětské
pacienty na Klinice dětské neurologie, Pediatrické kliniky, Kliniky dětské
hematologie a onkologie. V péči mají i právě narozené děti s prenatálně
rozpoznanou vrozenou vývojovou vadou, která je ohrožuje na životě Od roku
2017 jejich rukama prošly tři stovky dětských pacientů. Našimi klienty tedy
nejsou přímo dětští pacienti, ale experti, kteří o ně pečují. A právě jim
poskytujeme zázemí a odbornou pomoc.

Vzdělávání pro naše experty
V roce 2020 jsme vydali za kurzy v oblasti dětské paliativní péče celkem
60.260,- Kč. Naši experti z týmu absolvovali manažerský kurz i kursy dětské
paliativní péče.
MUDr. Lucie Hrdličková o své účasti píše: “Manažerský kurz s názvem Jak být
na jedné lodi proběhl 3. prosince 2020. Pořadatelem byla Sekce dětské
paliativní péče ČSPM ČLS JEP. Získali jsme tam důležité odborné znalosti
o vedení týmu a manažerských dovednostech v oblasti paliativní medicíny.”
Kurz Děti a ztráta (7. a 8. února 2020) pořádala poradna Vigvam, z.ú.. Kurz
podle MUDr. Lucie Hrdličkové prohloubil znalost problematiky pozůstalostní péče
u dětských sourozenců. S poradnou jsme navázali úzkou spolupráci, která
pokračuje dosud.

Tým dětské paliativní péče posílil
Náš tým dětské podpůrné péče FN Motol začal úzce spolupracovat s poradnou
Vigvam Vigvam, z.ú. Její ředitelka paní Mgr. Sylvie Stretti se ujala úkolu působit
u nás jako terapeutka pro rodiče a děti po ztrátě. Jedná se pro nás skutečně
o významnou posilu. Náš tým tak může nabídnout odbornou pozůstalostní péči
rodinám až 13 měsíců po úmrtí dětského pacienta.

Změna ve složení správní rady Nadačního fondu Loďka
Dne 6.11.2020 bylo na zasedání zakladatelek rozhodnuto o odvolání člena
správní rady Lucie Veličkové vzhledem k tomu, že nebyla z časových důvodů
schopna plně vykonávat svou funkci. Zároveň bylo na zasedání rozhodnuto o
novém členu správní rady. Novým členem správní rady a zároveň
místopředsedkyní správní rady byla zvolena Marcela Hložánková, která ja
součástí týmu dětské paliativní péče. Ta funkci přijala 6.11.2020 a začala ji plně
vykonávat.

M.H.: Vystudovala jsem Střední
zdravotní školu a nastoupila do FN
Motol, kde pracuji už 26 let. Po
maturitě jsem nastoupila na Kliniku
dětské neurochirurgie, kde jsem
působila jako sestra na jednotce
intenzivní péče. Po mateřské dovolené
jsem začala pracovat na Klinice dětské
neurologie. Nyní se specializuji
zejména
na
pacienty
Neuromuskulárního centra. Během
své praxe jsem poznala, jaký dopad
má nepříznivá prognóza dítěte na
celou rodinu. Snad právě proto je
nedílnou součástí mé práce pomoc,
sdílení a podpora rodinám těchto dětí.
V roce 2017 jsem se podílela na
založení dětského paliativního týmu ve
FN Motol. Jeho posláním je komplexní
řešení náročných životních situací
rodin dětí s nepříznivou diagnózou.
Zde působím stále jako sestra partner péče. Od roku 2021 jsem
součástí nadačního fondu Loďka, který
se podílí na podpoře dětského
paliativního týmu a velkou měrou
zmírňuje nepříznivý osud dětem a
rodinám ve FN Motol.

Mentoring
Kanadský profesor Adam Rapoport je skutečnou autoritou v oblasti pediatrie,
paliativy a klinické etiky. Působí jako vedoucí lékař paliativního týmu dětské
nemocnice SickKids v kanadském Torontu.
Na jeho bohatou zkušenost může navazovat i náš motolský tým. A to nejen při
zavádění paliativní péče ve Fakultní nemocnici Motol, která je největší
nemocnicí v České republice. Profesor Rapoport nám pomáhá řešit i některé
složité klinické případy.
Zatímco v roce 2019 Nadační fond Loďka hradil pobyt Adama Rapoporta
v České republice, v roce 2020 kvůli pandemických opatřením jsme museli jeho
pobyt rušit. Spolupráci jsme však nepřerušili, s motolským týmem profesor
spolupracoval alespoň na dálku. Do budoucna věříme, že uskutečníme další
pracovní konzultace s cílem bude pomáhat rozvoji dětské paliativní péče nejen
v motolské nemocnici, ale na úrovni celé České republiky.

Tým dětské podpůrné a paliativní péče se svým mentorem,
profesorem Adamem Rapoportem – archivní snímek z r. 2019

Virtuální realita: program pro hospitalizované děti
V roce 2020 jsme plánovali otevřít pilotní program virtuální reality pro
dlouhodobě hospitalizované dětské pacienty v Motolské nemocnici. Program jim
má poskytnout možnost na chvíli vystoupit z nemocničního prostředí a s pomocí
virtuální 3D reality získat poučení a zábavu v prostředí, které si zvolí z vybrané
nabídky. Patří sem výlet do velehor, návštěva cirkusu, potápění v podmořském
světě, návštěva Machu Picchu a další. Zahájení pilotního programu jsme však
z důvodu pandemických opatření museli odložit.

Pilotní projekt virtuální reality pro dětské pacienty (fotografie z
roku 2021)

Žádosti o dotace
V roce 2020 jsme žádali hlavní město Praha o poskytnutí dotace na projekt
“Podpora týmu dětské podpůrné a paliativní péče”. Žádosti však nebylo
vyhověno z formálních důvodů.

Finanční zpráva
HOSPODAŘENÍ NF LOĎKA 2020

Částka v Kč

Provozní náklady celkem

29 371,81

Kurzy celkem

60 260

Poskytnuté dary celkem

24 000

Mzdové náklady celkem

36 000

Finanční náklady celkem

1 571

NÁKLADY CELKEM

151 202,81

Dary přijaté celkem

144 713

Finanční výnosy celkem

169

VÝNOSY CELKEM

144 882

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020

-6 320,81
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Částka v Kč

Stav bankovního účtu

437 502,96

Pohledávky

0

Závazky

0

Naši dárci
Jméno

Částka v Kč

ComAp a.s.

130 000

M. Břeňová

1000

J. Dušek

1913

A. Fialová

800

J. Snítilová

6000

J. Zatřepálková

5000
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