
Mobilní hospic Ondrášek  



Poslání MHO  

•Nestátní nezisková organizace (o.p.s) 
  - Nestátní zdravotnické zařízení 
  - Odborné sociální poradenství (dle zákona 108/2006 Sb.) 
 
 

•Mobilní hospic Ondrášek poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a 
duchovní pomoc terminálně nemocným pacientům, kterým již nezabírá 
kurativní léčba a přejí si zemřít v domácím prostředí.  
 

•Odborně a lidsky podporuje rodiny v péči o jejich blízkého, tak aby byla 
zachována jeho lidská důstojnost a bylo mu umožněno zemřít v domácím 
prostředí v kruhu svých blízkých. 



• Služby paliativním pacientům zajišťujeme od roku 
2006 (zdravotnickým personálem). 

• Od roku 2009 rozšíření týmu o odborné sociální 
poradenství. 

• Od roku 2011 poskytujeme péči také dětským 
pacientům. 



Nadace partnerství  

2011 schválení blokového grantu  
(doba realizace 24 měsíců) 

 
 
Cíl: zkvalitnění služeb, navýšení počtu klientů, 

rozšíření týmu. 
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Odborné sociální poradenství  

Posláním Sociální poradny a poradny pro pozůstalé je poskytovat odborné sociální 
poradenství osobám v krizi 

Odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní náročné péči o své blízké a 
doprovázet je i v nelehké době po jejich smrti. 

• Usilujeme o to, aby lidé ocitající se v blízkosti smrti nezůstali osamoceni. 
• Nabízet individuální přístup a provázet nemocné a jejich blízké náročným životním 

obdobím. 
• Podporovat rodiny v péči o své blízké tak, aby byla zachována jejich přirozená 

vztahová síť. 
• Usilujeme o to, aby byla zachována lidská důstojnost. 
• Respektujeme svobodnou vůli klientů a pomáháme jim najít optimální řešení jejich 

situace. 
• Provázíme rodiny v době ztráty a zármutku. 

 



• Půjčovna pomůcek 
• Psychosociální a terapeutická pomoc 
• Začlenění dobrovolníků 
• Práce se sourozenci umírajících dětí 
• Od listopadu 2015 otevření denního 

stacionáře pro děti 





  Děkuji vám za pozornost. 
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