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Úvodní slovo 

 V následujících řádcích se pokusím 

ohlédnout za uplynulým rokem, za důležitými 

událostmi, které nás potkaly na „cestě“ za našimi 

klienty současnými i těmi budoucími. Zmiňuji-li se 

o těch budoucích, mám na mysli ty, kteří by se 

jednou mohli stát klienty – hosty lůžkového 

hospice, k jehož realizaci jsme nyní v historii snah o 

jeho vybudování, nejblíže.  

 Oproti minulému roku se náš tým opět rozšířil. Díky dárcům 

právnických i fyzických osob se podařilo zajistit finanční prostředky pro  

rozvoj poskytovaných služeb. 1. 10. 2012 jsme otevřeli novou pobočku 

Poradny Zdislava v Jablonci nad Nisou. 

Díky sponzorům a výtěžku z hejtmanského plesu, jsme mohli 

zakoupit pro naše zdravotní sestry tři malá auta Toyota Aygo v nejlevnější 

variantě se základním vybavením. Kdykoliv je potkám, těším se pohledem 

na ně a jsem přesvědčena, že také tato bílá auta s modrým logem sv. 

Zdislavy svědčí o profesionalitě naší organizace. 

Mám radost, že se naše společnost dostala do podvědomí 

sociálních pracovnic, většiny praktických i odborných lékařů, stala se 

pevnou součástí komunitního plánování statutárního města Liberce i 

Jablonce nad Nisou. Nadále však cítíme potřebu pravidelné edukace jak 

odborné, tak laické veřejnosti. Ne zřídka se setkáváme s pozůstalými, ke 

kterým se informace o existenci domácího hospice poskytující paliativní 

péči nedostala a oni tohoto zpětně velmi litují, stejně tak my, kteří si 

uvědomujeme vzácnost posledních chvil života, jejich jedinečnost a 

neopakovatelnost, o které byli ošizeni umírající i jeho rodina.  
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Praktické zkušenosti s poskytováním  paliativní péče k nám 

přivádí mnoho studentů zdravotních i sociálních oborů, kteří mají zájem 

se o této problematice něco dozvědět nebo na toto téma píší své 

bakalářské práce. Několika studentům jsme umožnili odbornou stáž. 

Pravidelně nás také navštěvují žákyně Střední zdravotnické školy 

v Liberci. 

Na jaře navštívil setkání mobilních hospiců ČR ministr sociálních 

věc a na podzim se uskutečnila historicky poprvé v Liberci valná hromada 

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Hlavní jednání 

probíhalo v sále Liebiegovy vily, což byl pro všechny zúčastněné zážitek. 

Ke konci roku jsme byli nuceni utlumit domácí hospicovou a 

odlehčovací službu v České Lípě. Ukázalo se, že o hospicovou službu není 

vzhledem k sociální situaci v regionu zájem a odlehčovací službu začaly 

poskytovat i jiné subjekty.  Poradna s provozováním Rodinného pokoje 

zůstala a je nadále plně využívána. 

 

Na pracovních týmech se přesvědčuji, jak kvalitní zaměstnance 

máme, s jakou laskavostí a trpělivostí se snaží pečovat o naše těžce 

nemocné klienty. Jsou stále ochotni se vzdělávat a zúčastňují se 

pravidelných supervizí. Stejně tak oceňuji práci ostatních, kteří zajišťují 

chod organizace a zázemí pro pracovníky v přímé péči. 

 

Děkuji dobrovolníkům, kteří pomáhají tam, kde je třeba.  

Děkuji za obětavou práci členům správní a dozorčí rady, zvláště 

při jednáních týkajících se výstavby lůžkového hospice. 

Největší obdiv však patří rodinám, které se obětavě a něžně starají 

o své nemocné, přestože to je často namáhavé a vyčerpávající. Za každou 

dobrou zkušenost, za každý pozitivní skutek jsme vděčni, neboť to je 

poklad, jehož hodnota se ukáže teprve v budoucnu.  

 

Taťána Janoušková 
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Poslání 

Albert Sweitzer: „Jediné, co je důležité, až odejdeme, budou 

stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“   

Posláním naší společnosti je doprovázení těžce a nevyléčitelně 

nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, 

psychologické a duchovní pomoci. Respektujeme jedinečnost člověka a dbáme 

na to, aby byl vždy zachován individuální přístup. Přání a nároky pacientů a 

jejich rodin jsou pro nás na prvním místě. Vždy se snažíme o to, aby byla 

zachována kvalita života v co největší možné míře. 

Práce hospicového týmu, který je tvořen lékařem, sestrami, asistenty 

odlehčovacích služeb, sociální pracovnicí, duchovním, psychoterapeute, 

v sobě zahrnuje péči nejen o nemocného, ale také o jeho nejbližší rodinu. V 

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

Rodinného pokoje v Krajské nemocnici Liberec, a.s., v Nemocnici s 

poliklinikou Česká Lípa, a.s. a v Panochově nemocnici v Turnově. 

V současné době poskytujeme své služby v domácím prostředí svých 

klientů v Liberci, Jablonci nad Nisou a jeho okolí do 30 km.  

Svou prací se snažíme o to, aby: 

• pacienti netrpěli nesnesitelnou bolestí, 

• za všech okolností byla respektována jejich lidská důstojnost a 

• v posledních chvílích života nezůstali osamoceni. 

 

V rámci našich služeb se snažíme přispět k pozitivní proměně 

vztahu ke smrti a umírání v České republice 
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Sídlo a kontakty 

Název:  Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. 

Adresa:  Horská 1219, 460 14 Liberec 

Provozovna v Liberci:  Josefinino údolí 9-9, 460 05 Liberec 5 

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

Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 77 

Provozovna Turnov: Panochova nemocnice, 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: 
Ing. Taťána Janoušková 

Ing. Milan Matura 

Správní rada:  
Ing. Milan Matura 

MUDr. Jiří Bartoš, MBA 

Ing. Pavel Riss  

Dozorčí rada: 
Mgr. Jiří Vařil 

MUDr. Jana Pilnáčková 

Marta Kašparová 

Ředitel: 
Ing. Taťána Janoušková 

 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012: 17 

Průměrný přepočtený stav: 15,2 úvazku 

 

 



Výroční zpráva Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. 2012      7 
 

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. V roce 2012 jsme do domácí hospicové 

péče přijali 77 klientů, naši zdravotníci u nich je ošetřovali 1759 hodin. 

Těmto nemocným a jejich blízkým nabízí pomoc také další členové 

multidisciplinárního týmu: lékař, asistenti odlehčovacích služeb, sociální 

pracovnice, psychoterapeut, duchovní. Proto je velmi důležitá komunikace 

mezi jednotlivými členy týmu tak, aby pomoc byla skutečně hospicová, 

tzn. zaměřená nejen na péči o tělo a duši pacienta, pomáhá také pečující 

rodině.  
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Odborné sociální poradenství Poradna Zdislava 
Poradna Zdislava poskytuje odborné poradenství osobní, 

telefonické a internetové v Liberci, České Lípě, Turnově a od 1. října také 

v Jablonci nad Nisou. Pracovníci Poradny vysvětlují, jak funguje domácí 

hospicová péče, pomáhají klientům a jejich rodinám zorientovat se v nové 

životní situaci, vyhledávají užitečné kontakty, nabízejí 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 jedenkrát 

měsíčně 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 celkem 2369 

intervencí osobních, telefonických a 

internetových.  

 

 

Výrobek vzpomínkového klubu Zdislava 
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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 2012 jsme Půjčovnu opět rozšířili o 

nové polohovací postele, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače, 

infuzní pumpy, atp. 

V roce 2012 bylo realizováno zdarma 165 zápůjček. 

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

vyčerpávající, proto nabízíme pomoc pečující osobě prostřednictvím 

odlehčovací služby. Kromě zdravotníků, sociální pracovnice nebo 

psychologa může do rodiny přicházet také asistent, který se po určitou 

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

potřebné věci, 

věnovat se svým 

koníčkům, atp.  

Asistenti 

odlehčovacích 

služeb poskytli 

pomoc a 

podporu nejen 

klientům 

domácího 

hospice, ale i 

klientům, kteří 

péči hospice 

nevyužívali. V roce 2012 těchto klientů bylo 69 a asistenti u nich strávili 

5964 hodin. 
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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 a českolipské 

LDN, od září také na dva Rodinné pokoje v Turnově, vypomáhali v 

Poradně a Klubu. Jednou měsíčně se pravidelně setkávají v kanceláři 

společnosti. Uspořádali jsme pro dobrovolníky, zaměstnance a jejich 

rodinné příslušníky zajímavé akce, např. tradiční jízdu v tanku v Muzeu 

vojenské techniky ve Smržovce.  

Celkem dobrovolníci odpracovali 1468 hodin. 

„Já dobrovolník“  říká Eliška Čapková, DiS. 

Dnes to bylo po osmnácté. Panu N. jsem řekla: „Až se od této chvíle 

podruhé uvidíme, budeme slavit kulatiny – moji dvacátou návštěvu u Vás.“ 

Doslova mě blaží, když se mi podaří pana N. nenuceně rozesmát. Jako teď. A 

díky té jedné začáteční větě už máme první „jízdu“ hovoru. Z dálnice se 

odpojila silnice. Jestlipak ví, že jeden obchodní řetězec slaví také výročí – 15 

let v ČR. A nabízejí k výhře 15 zájezdů! A kde jste všude v cizině byl? 

A ze silnice se odpojila silnička. A jak tam vařili? Ze silničky štěrková 

cesta. A že nejlepší zelenina je maso? Ze štěrkové cesty pěšina. Přemýšlel jste 

někdy o vegetariánství? A těch pěšin je víc a víc. Nakonec má hodinová 

návštěva u pana N. uteče doslova jako voda. I když ne vždy si povídáme. 

Někdy na povídání prostě není nálada. To jen sedím na židli těsně u postele 

pana N. a promazávám mu krémem ruce. Třeba i čtvrt hodiny. Většinou má 

zavřené oči. Sem tam prohodím nějakou oznamovací větu, nečekám 

odpověď. 
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Z vlastní zkušenosti vím, že je lepší být jednoduše zticha než hloupě 

mluvit. 

Na školení dobrovolníků v hospicové péči jsem nejela proto, že bych se 

doma na mateřské nudila. Naopak – postarat se o dvě malé děti, domácnost 

a zahradu mě stojí všechen můj čas. Jela jsem tam, protože jsem cítila, že 

chci a potřebuji být dobrým dobrovolníkem. Stejně tak jako se chci a 

potřebuji dobře postarat o své dvě malé děti, domácnost i zahradu. Založení 

a hlavně fungování Rodinných pokojů v turnovské nemocnici bylo pro mě 

výzvou. Role dobrovolníka už k mému životu prostě patří. Jsem ráda, že 

můžu panu N. nabídnout kus lidské všednosti a obyčejnosti, za který je 

vděčný. Obohacujeme se navzájem. 

Rodinný pokoj 
Projekt Rodinného pokoje jsme přinesli z Hospicového hnutí 

z Vysočiny a vnímáme ho jako dočasné řešení k dosud 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 2012 

jsme na Rodinných 

pokojích v Liberci, 

České Lípě a Turnově 

vykonali 353 návštěv 

u 53 klientů. 
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Kamenný hospic 

V našem kraji usilovalo o vybudování lůžkového hospice 

několik subjektů, na jejichž činnost jsme navázali.  

 Lůžkový hospic přináší potřebný prostor a čas na důstojné 

prožití posledních chvil života, rozloučení se s blízkými. Pokoje s 

jedním lůžkem a přistýlkou, klid a soukromí, pochopení a vstřícnost 

personálu hospice nabízejí možnost vyrovnání vztahů, zamyšlení a 

odpuštění. A to jsou důležité momenty života jak pro umírajícího, tak 

pro toho, jehož život pokračuje. 

V roce 2010 byla po řadě jednání a společných návštěvách 

několika lůžkových hospiců uzavřena smlouva o spolupráci mezi naší 

společností a Libereckým krajem. Tato smlouva stanovila postup pro 

zajištění projektu, budoucí stavby a provozování lůžkového hospice. 

Spojeným úsilím zástupců Statutárního města Liberec a 

Libereckého kraje byl nalezen vhodný objekt pro hospic – uvolněná 

budova bývalého Dětského domova. Město Liberec darovalo tuto 

budovu i s pozemky Libereckému. V současné době pracujeme na 

projektové dokumentaci pro rekonstrukci a přístavbu.  

 

               Architektonická vizualizace lůžkového hospice 
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Pro veřejnost 
Během roku proběhlo několik benefičních akcí. V květnu pro nás 

zazpíval pěvecký sbor Rosex v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou, 

26. 9. 2012 v jabloneckém divadle zazpívala Petra Janů a v rámci akce 

Víkend pro hospic vystoupilo několik žánrově odlišných hudebních 

uskupení, jejichž celkový počet činil téměř 150 vystoupivších osob.  
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Na podzim jsme v rámci Světového dne hospicové a paliativní péče 

uspořádali Den otevřených dveří, ve spolupráci s Krajskou nemocnicí 

Liberec proběhla přednáška MUDr. Marie Svatošové o její nové knize 

řešící spirituální potřeby nemocných. Vyšlo několik článků v tisku, 

proběhlo několik zpráv v regionálních médiích.  

 V rámci osvěty široké veřejnosti jsme uspořádali výstavu 

fotografií z českých a moravských hospiců Nevšední tvář radosti 

v prostorách nového Magistrátu města Liberce.   

Aktivně jsme se zúčastnili 12. září Psycho-onkologické konference 

v Hradci Králové, kde jsme mohli pohovořit o naší práci při péči o 

nevyléčitelně nemocné. 

 

 

 

 

 

Generální ředitel Komerční banky předává šek pro hospic 
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Výrok auditora 
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Finanční zpráva 

Přehled přijatých grantů a dotací 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 3 470 000,-Kč 
Krajský úřad v Liberci 1 218 000,-Kč 
Úřad práce v Liberci 32 000,-Kč 
Magistrát města Liberce 54 000,-Kč 
Město Česká Lípa 100 000,-Kč 
Město Jablonec nad Nisou 45 000.-Kč 
Příjmy celkem 4 919 000,-Kč 

Přehled přijatých darů  
 

Benefice 50 000,-Kč 
Právnické osoby 521 000,-Kč 
Fyzické osoby 144 000,-Kč 
Nadace 531 000,-Kč 
Příjmy celkem 1 246 000,-Kč 

Výkaz zisků a ztrát 
 

Označení Náklady  
A.I Spotřebované nákupy celkem 1 267 000,-Kč 
A.II Služby celkem 584 000,-Kč 
A.III Osobní náklady celkem 4 676 000,-Kč 
A. Ostatní náklady celkem                       117 000,-Kč 
Náklady celkem 6 644 000,-Kč 
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Označení Výnosy Stav k rozvahovému 
dni 

B.I Tržby za vlastní výkony 952 000,-Kč 
B.IV Zúčtování fondů 699 000,-Kč 
B.VII Provozní dotace 4 919 000,-Kč 
B. Ostatní 74 000,-Kč 
Výnosy celkem 6 644 000,-Kč 
 

Rozvaha 
 

Označení Aktiva Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A.II Dlouhodobý hmotný majetek  1 374 000,-Kč 
A.IV Oprávky dlouhodobého majetku -55 000,-Kč 
 Dlouhodobý majetek celkem 1 319 000,-Kč   
B.I Zásoby celkem 21 000,-Kč 
B.II Pohledávky celkem 69 000,-Kč 
B.III Krátkodobý finanční majetek 3 923 000,-Kč 
B.IV Jiná aktiva celkem 30 000,-Kč 
 Krátkodobý majetek celkem 4 043 000,-Kč 
Aktiva celkem 5 362 000,-Kč 
 

Označení Pasiva Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A.I Jmění celkem 1 407 000,-Kč 
 Vlastní zdroje celkem 1 407 000,-Kč 
B.III Krátkodobé závazky celkem 3 945 000,-Kč 
B.IV Jiná pasiva celkem 10 000,-Kč 
 Cizí zdroje celkem 3 955 000,-Kč 
Pasiva celkem 5 362 000,-Kč 
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Hospodaření s fondy – účet 911 
Počáteční stav 781 000,-Kč 
Příděl do fondu - dary 1 246 000,-Kč 
Čerpání fondu 699 000,-Kč 
Konečný zůstatek 1 328 000,-Kč 
Příděl do fondu je tvořen přijatými finančními dary, nefinančními dary, 

prostředky získanými v rámci benefičních koncertů. 

Veřejná sbírka 
 1.9.2012 byla zahájena veřejná sbírka „Dnes ty, zítra já…“ za 

účelem nákupu vybavení lůžkového hospice. Výtěžek činil 13 799,-Kč. 

Hospodaření s majetkem 
V roce 2012 byly z prostředků společnosti zakoupeny tři osobní 

automobily AYGO v celkové hodnotě 496 tisíc korun, dále pořízena část 

projektové dokumentace s příslušenstvím pro výstavbu lůžkového 

hospice v hodnotě 878 tisíc korun. Byly zakoupeny zdravotnické a 

kompenzační pomůcky v hodnotě 417 tisíc korun. Prostory pro 

zaměstnance byly vybaveny nábytkem a počítačovou technikou a nutným 

vybavením v celkové hodnotě 274 tisíc korun. Vybavení na Rodinný pokoj 

v České Lípě bylo pořízeno za 148 tisíc korun. 

Závazky 
Stav závazků k 31. 12. 2012 je 3945 tisíc korun. Jedná se o dotaci 

Libereckého kraje v hodnotě 3867 tisíc korun poskytnutou na 

projektovou dokumentaci k výstavbě lůžkového hospice, která bude 

vyúčtována v roce 2013. Dále neuhrazené faktury se splatností v roce 

2013 v hodnotě 12 tisíc korun, a přijaté vratné zálohy za půjčení 

kompenzačních a zdravotnických pomůcek 58 tisíc korun.  
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Poděkování 

Velké díky patří všem, kteří Hospicovou péči sv. Zdislavy podpořili. 

Všech dárců si vážíme, jejich finanční gesto vnímáme jako ocenění naší 

práce, což nám přináší velikou radost a povzbuzení. 

 

Z naší webové pošty 

Vážení, 

jsou chvíle, kdy Vás osud překvapí nečekanou událostí a Vy nevíte, jak 

se s tím poprat. Pro mne byla touto událostí a nejtěžší chvílí mého 

života zpráva, kdy můj muž J.P., onemocněl nevyléčitelnou nemocí a já 

se musela rozhodnout mezi nemocnicí a domácí péčí. 

Díky panu MUDr. Sochorovi, který mi pomohl při mém rozhodnutí, 

jsem zvolila domácí péči a seznámila se s Vámi. V této pro mne tak 

těžké době, jste pro mne byli víc, jak moji nejbližší. Díky Vaší pomoci a 
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lidskému přístupu jste mi pomohli zvládnout nejen péči o manžela, ale i 

v jeho posledních dnech jste byli pro mne největší oporou. 

S velkou pokorou se skláním nad Vaší prací a obětavostí, která je nad 

rámec Vaší profese. Děkuji za Váš dopis se vzpomínkou, který mně 

nejen dojal, ale zároveň ujistil, že nejsou všichni lidé lhostejní k osudu 

druhých, ale jsou i tací, jejichž jednání a cítění nelze slovy docenit. 

Ještě jednou chci jmenovitě poděkovat panu MUDr. Sochorovi, paní  

MUDr. Barsové, Petře Dvořáčkové, Janě Vohlídalové, panu Petrovi a 

panu Rudovi za vzornou péči a citlivé jednání při pro mne tak nelehkém 

úkolu zvládnutí dané situace. 

L.P., Liberec 

Naši dárci 

Dárci do 10 000,-Kč 
Fyzické osoby: Fiala Jiří, Filinger Zbyněk, p. Hanzlíková, Horáčková 
Zdena, Hradečná Ludmila, Chalupová Jana, Jarešová Ludmila, p. 
Jindřichovský, Kimerová Marie, Kotková Helena, p. Kovářová, p. 
Křepelová, Langová Věra, Lipcejová Věra, Ludvíková Jaroslava, Lutkovská 
Alexandra, MUDr. Macháňová, Malec Jiří, Matyášová Věra, p. Matysová, 
Mrázek Pavel, p. Ondráková, Pilař Jakub, Rücklová Milena, p. Řehořek, 
Trojanová Jindřiška, Tuž Dalibor, Zachariášová Ivanka,  Fialová Věra, 
Havlová Hana, Hes Luboš, Konopka Antonín, Košková Eva, Marková Věra,  
Hřebenová Soňa, p.Bergerová 

Právnické osoby:  OSLI Bohemia 

Dárci nad 10 000,-Kč 

Právnické osoby:  Denso, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 

97, Pivovar Svijany, Nadace výboru dobré vůle, Statutární město 

Liberec,  Statutární město Jablonec nad Nisou,  Nadace Euronisa,  
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Fin Gres, Spolak, Magna, Nadace KB Jistota, Nadační fond Veselý 

senior, Nadace Divoké husy, Nadace člověk člověku, , EPR s.r.o., 

Kolletr Jan, Městské divadlo Jablonec n.N., Trojan Jiří, Magna, 

Liberecký kraj, Ještědská stavební s.r.o., Janoušková Taťána 

Dárci nad 100 000,-Kč 
Nadace Lasvit, Nadace Preciosa, Nadační fond J&T, Město Česká lípa 

Další spolupráce 
Geoprint, Benteler, Zbyněk Porš 
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