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Úvodní slovo 

Když budu mít na výběr ze všech slov jedno, které 

nejvíce vystihuje, čím byl prostoupen loňský rok 

v naší organizaci, bude to slovo „SÍLA“, a to ve 

všech jejích podobách. 

Vnitřní život a pohyb týmu běžel zdánlivě den ze dne 

tak, jako v letech předchozích - věnovali jsme se 

těm, jejichž životní příběh končil a také těm, kteří tu 

zůstali. Tento pohyb nesměl být ničím narušen.  

Nadstavbou a tak trochu dobrovolným vedlejším 

pracovním poměrem pro mnohé hospicové pracovníky bylo směřování 

k naplnění naší vize - provozování lůžkového hospice.  

Zocelení mnohaletým usilováním pouštěli jsme se trpělivě a někdy méně 

trpělivě do nespočtu činností, příprav a jednání, navazování partnerství, 

získávání důvěry a důvěryhodnosti, to vše pro to, aby vznikající hospic byl 

svobodným a bezpečným místem pro každého, kdo do něj vstoupí… Zda se 

nám to podařilo, ukáže čas. 

Děkuji všem, kteří jste se jakkoli podíleli na přestavbě, skutečně není v tomto 

příběhu malých rolí… před očima vás vidím všechny, kteří jste ukládali do naší 

„pokladnice síly“ svým konáním, často nad rámec svých povinností. Osobně 

děkuji nejen za odvedenou práci, ale především za bezpečí vztahů, které jsme 

ochotni si navzájem poskytovat, za důvěru a toleranci, za blízkost, za přijetí a 

neodsouzení, i když přijde čas a síly se nedostává… 

Přátelé, byla to síla… 

Táňa Janoušková 
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Poslání 

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. pečuje o těžce a nevyléčitelně nemocné 

klienty a jejich rodiny prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a 

duchovní pomoci v jejich přirozeném prostředí jejich domova v Liberci, 

Jablonci nad Nisou a jeho okolí do 30 km pro obyvatelé ČR. 

Svoji pomoc a podporu nemocnému a jeho pečující rodině nabízí 

multidisciplinární tým, který je tvořen lékaři, všeobecnými sestrami, asistenty 

odlehčovacích služeb, sociální pracovnicí, psychoterapeutem, duchovním. 

Snažíme se také přispět k pozitivní proměně vztahu ke smrti a umírání v České 

republice.  

V případě, kdy není možné pečovat o umírajícího doma, nabízíme 

využití Rodinného pokoje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a v 

Panochově nemocnici v Turnově. 

 
Hospicové auto 
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Sídlo a kontakty 

Název: Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.  

Adresa: Horská 1219, 460 14 Liberec 

Provozovna v Liberci: U Sirotčince 321/10, 460 01 Liberec 4 

 Krajská nemocnice Liberec, a.s. - v roce 2015 

fungoval Rodinný pokoj, zahájením činnosti 

lůžkového hospice byl provoz ukončen 

Provozovna v České Lípě: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 

Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa 

Provozovna Turnov: Panochova nemocnice,  

 ulice 28. října 1000, Turnov 

Provozovna Jablonec n. N.: Emílie Floriánové 1736/8, Jablonec n. N. 

 

Telefon: Liberec: +420 604 697 317 

 Česká Lípa: +420 734 435 303 

 Turnov: +420 731 626 197 

 Jablonec n. N.: +420 730 182 713 

E-mail: info@hospiczdislavy.cz 

Web: www.hospiczdislavy.cz 

IČ: 28700210 

Bankovní spojení: 996005329/0800 
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Orgány organizace 

Zakladatelé: Správní rada: 
Ing. Milan Matura Ing. Milan Matura 

Ing. Taťána Janoušková MUDr. Jiří Bartoš, MBA 

 Ing. Pavel Riss 

Dozorčí rada: 
Mgr. Jiří Vařil 

MUDr. Richard Lukáš, PhD. 

Mgr. Soňa Paukrtová 

 

Ředitel: 
Ing. Taťána Janoušková 

 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2015: 42 

Průměrný přepočtený stav:  24,9 
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Činnost  

Domácí hospicová péče 
Domácí hospicová péče umožňuje rodině či jiným blízkým osobám 

pečovat o svého blízkého v domácím prostředí. Služba je dostupná 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu. Podle potřeb nemocného a pečující rodiny probíhají 

návštěvy sester a lékaře u pacienta doma. Snažíme se o to, aby umírající mohl 

důstojně prožít své poslední chvíle s těmi, které má rád a kteří mu rozumějí, 

přitom aby netrpěl bolestmi a vším, co přináší nevyléčitelná nemoc. 

 
Zdravotní sestra Anička s klientkou 

V roce 2015 jsme do domácí hospicové péče přijali 168 klientů, naši 

zdravotníci u nich strávili 2 386 hodin. 
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Odborné sociální poradenství Poradna Zdislava 
Poradna Zdislava poskytuje odborné sociální poradenství osobní, 

telefonické a internetové v Liberci, České Lípě, Turnově a v Jablonci nad 

Nisou. Pracovníci poradny vysvětlují fungování domácí hospicová péče, 

pomáhají klientům a jejich rodinám zorientovat se v nové životní situaci, 

vyhledávají užitečné kontakty, nabízí odpovídající sociální službu či zařízení. 

Poradna je také určena těm, kteří jsou vyčerpáni péčí o nemocnou osobu nebo 

přímo nevyléčitelně nemocným. 

 Další službou Poradny je pravidelné setkávání v klubu Zdislava vždy 

poslední středu v měsíci a je určeno pro ty, kteří se cítí po odchodu blízké osoby 

opuštěni. Většinou je připravena rukodělná činnost, do které se s chutí 

návštěvnici kluku Zdislava pustí. Na tato setkání mohou chodit také naši 

dobrovolníci.  

V poradně proběhlo 3696 intervencí osobních, telefonických 

a internetových. 

Půjčovna  
Nedílnou součástí naší služby je i půjčování zdravotnických 

a kompenzačních pomůcek. Často je přesun klienta z nemocnice do domácího 

ošetřování přímo podmíněn vybavením speciálními pomůckami, které jsou 

u nás k dispozici ihned. Za pořízení většiny z nich vděčíme sponzorům 

a nadacím. V roce 2015 jsme Půjčovnu opět rozšířili o nové polohovací postele, 

koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače, infuzní pumpy, atp. 

V roce 2015 bylo realizováno 216 zápůjček. 
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Dobrovolníci 
Dobrovolníci jsou důležitou součástí domácího hospice, pracují pro něj 

bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase. Dobrovolníkem může 

být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním. Naši 

dobrovolníci pomáhali také při přípravě různých propagačních akcí, benefic, 

chodili doprovázet na Rodinný pokoj liberecké, českolipské a turnovské 

nemocnice, zúčastňovali se setkávání v Klubu Zdislava.  

V roce 2015 odpracovalo 34 dobrovolníků 854 hodin. 

Odlehčovací služby  

 
Asistentka odlehčovacích služeb Soňa u klientky 

Péče o těžce nemocného člověka, jehož život se chýlí ke konci, je 

vyčerpávající, proto nabízíme pomoc pečující osobě prostřednictvím 

odlehčovací služby. Do rodiny přichází asistent, který se po určitou dobu 

o nemocného postará a pečující osoba si může odpočinout, vyřídit potřebné 

věci, věnovat se svým koníčkům, atp.  
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Asistenti odlehčovacích služeb poskytli pomoc a podporu nejen 

klientům domácího hospice, ale i klientům, kteří péči hospice 

nevyužívali. V roce 2015 těchto klientů bylo 118 a asistenti u nich strávili 

13 250 hodin. 

Rodinný pokoj 
Projekt Rodinného pokoje jsme přinesli z Hospicového hnutí z Vysočiny 

a vnímáme ho jako dočasné řešení k neexistujícímu lůžkovému hospici. Je určen 

pro terminálně nemocné klienty, u kterých není možná z jakéhokoliv důvodu 

péče doma. Rodinný pokoj je vybaven tak, aby v něm doprovázející mohl být 

spolu s umírajícím 24 hodin denně. Lékařskou a ošetřovatelskou péči má na 

starost oddělení v nemocnici, Hospicová péče sv. Zdislavy zajišťuje 

psychosociální podporu umírajícím a jejich blízkým. 

V roce 2015 jsme na Rodinných pokojích v Liberci, České Lípě 

a Turnově poskytli psychosociální podporu 97 klientům. 

 
Již čtvrtý Rodinný pokoj v České Lípě 
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Lůžkový hospic 
Stavba a provozování lůžkového hospice jsou navazujícím projektem 

na domácí hospicovou péči. Představuje především možnost zajištění péče o ty 

pacienty v terminálním stádiu, kteří nemohou z rodinných či zdravotních 

důvodů využívat domácí péči. 

Výstavbu hospice jsme připravovali ve spolupráci s Libereckým krajem 

- hlavním investorem projektu - od roku 2009. Spojeným úsilím zástupců 

Statutárního města Liberec a Libereckého kraje byl nalezen vhodný objekt pro 

hospic - opuštěná budova bývalého Dětského domova v Liberci. Město Liberec 

darovalo tuto budovu společně s pozemky Libereckému kraji a po dlouhých a 

pečlivých přípravách se započalo se stavbou.  

Děkujeme všem šikovným řemeslníkům a celému pracovnímu týmu, 

který měl rekonstrukci na starosti. 

 
Kaple před rekonstrukcí 



10 Výroční zpráva Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 2015 

 

 

 
Čajovna se buduje od základů 

 
Staví se pokoje pro klienty 
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Pro veřejnost 

Několik akcí, které byly tento rok poprvé… 

Hospic v tramvaji  
V květnu poprvé v historii hospice jezdila celé odpoledne historická 

tramvaj Libercem. Hospicový tým byl všem pasažérům k dispozici, nabízel 

informace, rady, povídání. 

 
Hospicový tým v tramvaji 

První dobročinný bazárek  

Na konci babího léta se uskutečnil v prostorách Josefínina údolí 

dobročinný bazárek. Pracovníci, dobrovolníci i sympatizanti hospice přinesli 

zboží, které již nepotřebovali a to si mohli koupit jiní. Bazárek byl nad 

očekávání úspěšný, vynesl více jak 10 tisíc korun.  
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První veřejná aukce fotografií Jana Buriana pro hospic  

Herec Jaroslav Dušek ve spolupráci s neziskovou organizací ANAON 

dražil fotografie písničkáře Jana Buriana, který na svých cestách po světě 

navštívil mnoho hřbitovů - u nás, v jižní Americe, jižní i severní Evropě, 

na Velikonočních ostrovech. Mnohé snímky hrobů, které si přivezl, opravdu 

vzbudí úsměv ve tváři, některé jsou spíše poetické. Tato aukce přinesla více jak 

100 tisíc korun a navíc byla pro přítomné díky hereckému umění Jaroslava 

Duška i uměleckým zážitkem. 

 
Herec Jaroslav Dušek a písničkář Jan Burian 
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Hospodaření v roce 2015 

VÝNOSY 

Prodej služeb a zboží                                         2 857 000 Kč 

Dary                                                                   2 355 000 Kč           

Dotace                                                               6 853 000 Kč 

Ostatní výnosy                                                     520 000 Kč 

Celkem                                                           12 585 000 Kč 
 

NÁKLADY 

Materiál, energie                                               1 872 000 Kč                                                          

Služby                                                               1 121 000 Kč 

Mzdové náklady                                                9 141 000 Kč 

Ostatní náklady                                                    451 000 Kč 

Celkem                                                           12 585 000 Kč 

 

Výrok auditora 

 



14 Výroční zpráva Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. 2015 

 

 

Z naší webové pošty 

Vážení zaměstnanci Hospicové péče sv. Zdislavy, milí přátelé, 

v minulém měsíci, přesně od 14. do 24. dubna jste mi pomáhali s péčí o mou 

maminku V. S. – šlo o paliativní léčbu, která probíhala v mé domácnosti. Díky 

vaší profesionální a přitom laskavé péči se mi s vaší podporou podařilo splnit 

maminčino přání: při vážné diagnose a v terminálním stadiu nemoci zůstat 

doma se svými nejbližšími a odejít bez zbytečného prodlužování života (když 

nebyla vůbec žádná naděje na zlepšení), v klidu a bez bolestí. 

Ve vašem působení u nás bych nenašla sebemenší chybu. Ať jsem 

zatelefonovala v kteroukoli dobu, velmi brzy přijela některá z vašich milých 

pracovnic a okamžitě vyřešila situaci, která právě nastala. A ještě stihla vše 

vysvětlit mně nebo mé dceři, která se se mnou o maminku – babičku starala, 

případně ukázala, co a jak máme správně dělat. Vynikající byli také 

„zásahy“ onkologa MUDr. Sochora – dokázal nám zcela přesně vysvětlit vše, 

co nás zajímalo a na co jsme se třeba ani neodvážily zeptat. A všechno probíhalo 

přesně podle informací, které jsme dostávaly. 

Nemohu opomenout ani vašeho kolegu, který přivezl a ve stísněném prostoru 

smontoval polohovací postel tak, aby vyhověl našemu přání  a ještě nám 

pomohl s přemístěním přebytečného nábytku. A vaše působení bylo završeno 

citlivou asistencí sestry Drbohlavové bezprostředně po maminčině úmrtí. 

Dovolte mi proto, abych vám upřímně a ze srdce za to vše poděkovala. Ani 

nevíte, jak moc jste mi usnadnili maminčino „odcházení“ a co to pro mne 

a koneckonců celou mou rodinu, která mě samozřejmě také podporovala, 

znamenalo. Moc bych vaší společnosti, která je opravdu a doslova OBECNĚ 

PROSPĚŠNÁ, přála úspěch ve vaší další činnosti, uspokojení z ní, patřičné 

ocenění vaší práce a hlavně dobré působení v kamenném hospici, až bude 

ukončen. 

M.J., Liberec 
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Naši dárci 

Dárci do 10 000 Kč 

Všichni tito dárci jsou uvedeni na našich webových stránkách. 

 

Dárci nad 10 000 Kč 

Právnické osoby: GE Money bank , Anaon, v.p.s., Výbor Dobré Vůle Nadace 

Olgy Havlové, Nadační fond Lasvit, Nadace Euronisa,  Lesy ČR s.p., 

A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., Nadace Preciosa,  WEIL, GOTSHAL 

nadační fond, MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA) s.r.o, 

Nadační fond Umění doprovázet, Nadační fond Veselý senior, EPR s.r.o., 

Havax a.s., Johnson Controls Česká Lípa, Střední zdravotnická škola a Vyšší 

odborná škola zdravotnická, Liberec, p.o., GEREX Liberec, s.r.o. , Mixánek 

s.r.o., OC Nisa Liberec, Nadace ČEZ, Filinger a.s., LUKOV Plast spol. s r.o., 

Římskokatolická farnost Liberec Ruprechtice, Severochema, družstvo pro 

chemickou výrobu, Liberec, Zámečnictví Pluhař s.r.o., DALDROP TECHNIK, 

s.r.o., TH TAX s.r.o., SPOLAK s.r.o., Lipová Development, a.s. 

 

Fyzické osoby: Ing. Pavlů Jiří, Dr. Přibáň Miroslav, Zbyněk Filinger, Ing. 

Láska Jiří, Palát Martin RNDr.,  Ing. Černá Jitka, Henychová Zuzana, 

Mosteková Zdeňka, Ing. Kouba Josef, Ing. Prokop Zdeněk, Mgr. Votruba Lukáš 

a Votrubová Martina, MgA. Honsnejmanová Ivana, Nový Zdeněk 

Dárci nad 100 000 Kč: 

Nadační fond AVAST, Litoměřické biskupství, Nadace Agrofert, Česká 

Spořitelna a.s., Nadace Člověk člověku,  Nadace České Spořitelny,  

Kongregace Školských sester de Notre Dame v Čechách, Havos s.r.o. 
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Kongregace školských sester                  

de Notre Dame 
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                                      DALDROP TECHNIK s.r.o.     

 

                    
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

Všem dárcům děkujeme! 

Bez jejich finanční pomoci bychom nemohli sloužit těm, kteří naší 

pomoc potřebují. 
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Podporující instituce 

                           

 

            

                             

 

Liberecký kraj, Úřad práce Liberec, MPSV, Statutární město Liberec, 

Statutární město Jablonec nad Nisou, Město Turnov,  Město Nový Bor, 

Město Česká Lípa 
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Obce, města a kraj podporují 

hospic 

Od začátku roku 2016  začne fungovat lůžkový hospic v Libereckém 

kraji. Budova pro 28 lůžek se nachází v blízkosti Fügnerovy ulice v Liberci. 

Naše organizace  ve spolupráci s Libereckým krajem připravila projekt na 

financování hospice. S tímto projektem od února 2014 navštěvujeme obce 

Libereckého kraje a nabízíme dvě varianty na podporu hospice od roku 2015. 

Je jen na zastupitelích daných obcí, ke které variantě se přikloní a zda se přikloní 

- je to dobrovolné. Jde o tyto varianty: 

a) finanční příspěvek dle počtu obyvatel 

b) b, finanční příspěvek dle počtu klienta. 

Ve variantě dle počtu obyvatel činí potřebná částka 10 Kč na jednoho 

obyvatele. Ve druhé variantě tato částka činí 400 Kč na 1 den. 

Liberecký kraj přislíbil uhradit polovinu v obou variantách. V rámci 

systému financování hospice byly v roce 2015 přijaty částky: jako dar od obcí 

383 460,- Kč, jako dotace od obcí 477 400,- Kč 

 

 

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu, bez které bychom nemohli 

pomáhat rodinám a klientům 

 v dobách pro ně nejtěžších! 





 

 

 


