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Ú vodní  slovo 

S radostí a pokorou se ohlížím za vším, co 
přinesl život v dalším roce naší společnosti. 
Ve srovnání s minulými lety jsme pomohli většímu 
počtu lidí toužících dožít doma  mezi svými, 
zároveň  s kvalitní zdravotní a sociální péčí na 
dosah.  

Co považuji za velký úspěch a to, co by jiné 
domácí hospice v České republice velmi ocenily, je 
vynikající spolupráce s nemocnicemi v Liberci, 
Jablonci nad Nisou, Turnově a České Lípě, zvláště s Centrem komplexní 
onkologie při Krajské nemocnici Liberec, a.s.  Bez této úzké kooperace a 
jejich podpory by naše služba nebyla na takové úrovni a nemohli bychom 
ji poskytovat v takovém rozsahu. Vedení i lékaři výše uvedených 
nemocnic si zaslouží pochvalu především od našich nemocných a jejich 
pečujících rodin, kterým bylo umožněno prožít poslední dny svého života 
doma či ve vlídném prostředí našich Rodinných pokojů. 

V březnu 2013 byl slavnostně otevřen již druhý Rodinný pokoj na 
oddělení LDN českolipské nemocnice. Úkazuje se, že v tomto regionu je o  
hospicovou péči poskytovanou  prostřednictvím doprovázení na 
Rodinných pokojích velký zájem a plánuje se vybudování dalšího pokoje. 
Naše pracovnice pečují o umírající tak, aby byly saturovány jejich 
psychosociální a spirituální potřeby. Nemocní mají možnost využívat i 
canisterapie. 

Zdravotníkům turnovské nemocnice, kteří přicházejí jako sestry a 
lékaři na Rodinné pokoje na oddělení následné péče v jejich nemocnici, 
jsme v únoru umožnili exkurzi do Hospice Dobrého pastýře v Čerčanech. 
Obdivuhodné na této akci bylo to, že sestřičky, ošetřovatelé i lékaři jeli do 
hospice ve svém volném čase, nikoli v pracovní době, čímž potvrdili svůj 
upřímný zájem o toto téma. Setkání bylo inspirativní a zúčastnění jej 
hodnotili velmi pozitivně. 
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V září se uskutečnilo   historicky  první setkání v Kapli Vzkříšení 
ve Vratislavicích nad Nisou u příležitosti zápisu do Knihy života, kde jsou 
na památku zaznamenáni klienti, o které jsme měli tu čest pečovat. Byli 
pozváni   jejich rodinní příslušníci a blízcí a spolu s pracovníky hospice si 
mohli zavzpomínat   nejen v kapli, ale po slavnostním aktu také při kávě a 
čaji v společenském sále. Poděkování patří vratislavickému 
administrátorovi za vedení bohoslužby a poskytnutí překrásných prostor. 

V červenci  proběhla základní inspekce zaregistrované sociální 
služby Úřadem práce České republiky. Inspekční tým byl s poskytováním   
našich poradenských služeb spokojen a hodnocení bylo pozitivní. 

Díky sponzorům a dárcům jsme  mohli rozšířit náš vozový park o 
další bílé autíčko a o tranzitní vůz na dopravu zdravotnických pomůcek, 
především polohovacích lůžek. Zakoupeny byly rovněž další důležité 
zdravotnické pomůcky: oxygenátory, lineární dávkovače.  

Děkuji všem, kteří nám v minulém roce jakýmkoliv způsobem 
pomohli. Bez podpory jak státních, tak právnických či soukromých 
subjektů, nadací i jednotlivců bychom nemohli uskutečňovat program, 
který jsme si při vzniku společnosti vytýčili. 

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 
 

 

 

 

 

Taťána Janoušková 
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Posla ní  

Hospicová péče 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.  

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 Krajské nemocnici Liberec, a.s.,   v Nemocnici 
s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a v Panochově nemocnici v Turnově. 
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Sí dlo 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: Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

      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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Orga ny organizace 

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

Ing. Taťána Janoušková   MÚDr. Jiří Bartoš, MBA 

      Ing. Pavel Riss 

  

Dozorčí rada:  
Mgr. Jiří Vařil 

MÚDr. Jana Pilnáčková 

Marta Kašparová 

 

Ředitel: 
Ing. Taťána Janoušková 

 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013: 25 

Průměrný přepočtený stav: 16, 84 úvazku 
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C innost 

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 2013 jsme  do domácí 

hospicové péče přijali 116 klientů, naši 

zdravotníci u nich strávili 1880 hodin. 

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  jak funguje  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. 
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 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 2281 kontaktů osobních, telefonických 

ainternetových. 

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 2013 jsme Půjčovnu opět rozšířili 

o nové polohovací postele, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače, 

infuzní pumpy, atp. 

V roce 2013 bylo realizováno 182 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 2013 těchto klientů bylo 103 a asistenti u nich strávili 7888 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, českolipské  

a turnovské LDN, zúčastňovali se setkávání v Klubu Zdislava.  

Úspořádali jsme pro dobrovolníky, zaměstnance a jejich rodinné 

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

techniky ve Smržovce.  

Celkem dobrovolníci odpracovali 1269 hodin. 

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 



Výroční zpráva Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. 2013 
      

9 

 
sv. Zdislavy zajišťuje psychosociální podporu umírajícím a jejich blízkým. 

V roce 2013 jsme na Rodinných  pokojích v Liberci, České Lípě a 

Turnově vykonali 249  návštěv u 48 klientů. 

 

Kamenný hospic 
Lůžkový hospic přináší potřebný prostor a čas na důstojné prožití 

posledních chvil života, rozloučení se s blízkými. Pokoje s jedním lůžkem 
a přistýlkou, kterými lůžkový hospic disponuje, poskytují potřebný 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 pracovníků naší společnosti, zástupců 
Statutárního města Liberec a Libereckého kraje, byl nalezen vhodný 
objekt pro hospic – uvolněná budova bývalého Kojeneckého ústavu v ulici 
Ú Sirotčince v Liberci. Město Liberec následně darovalo tyto budovy i s 
pozemky Libereckému kraji. V průběhu roku 2012 jsme společně 
s architektem pracovali na projektové dokumentaci přestavby těchto 
objektů na lůžkový hospic. Na konci roku 2012 byla představena vizuální 
podoba hospice a získáno stavební povolení pro stavbu. 

Během roku 2013 se na Libereckém kraji pravidelně scházel 
projektový tým koordinující další postup, jehož jsme byli součástí. 
Navázali jsme také spolupráci s výtvarnicí, která se podílela na 
vypracování návrhu vnitřního zařízení. Prostředky na vybudování 
hospice by měly jít z ROP prostřednictvím IPRM Liberec. Liberecký kraj 
vyhlásil výběrové řízení na zpracovatele prováděcí dokumentace stavby. 
Dne 10.7.2013 bylo vydáno MML stavební povolení pro stavbu lůžkového 
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hospice, jehož provozovatelem by se, podle smluv uzavřených 
s Libereckým krajem, měla stát naše společnost.          

Pro veřejnost 
V červnu se uskutečnila vydařená benefiční akce ve stylu zahradní 

slavnosti. Na zahradě budoucího lůžkového hospice se sešli  politikové, 

pracovníci hospice, jejich známí a příbuzní, přátelé a  dobrovolníci i kolem 

jdoucí liberečtí občané. Všichni měli možnost nahlédnout do prostor 

budoucího hospice, klást otázky, zakoupit si perníkové cihličky, seznámit 

se s architektonickou studií. Počasí nám přálo a atmosféra tohoto setkání 

byla mimořádná. 

 

Snažíme se nadále prezentovat naši práci na nejrůznějších akcích– 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb, akce organizované ANOLK, 

Výstava sociálních služeb v Jablonci nad Nisou. Každoročně pořádáme 

Den otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne paliativní 

a hospicové péče, rok 2013 nebyl výjimkou. 

 V rámci projektu Ministerstva zdravotnictví podpory paliativní 

péče jsme vydali brožuru Doteky, kterou tvoří příběhy a zkušenosti 

pracovníků našeho hospice.   
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Nadále pokračovala spolupráce s ostatními domácími hospici 

v České republice, pravidelně jsme se zúčastňovali valných hromad 

Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče. 

 

Exkurze pracovníků turnovské nemocnice  do Hospice 

Dobrého Pastýře v Čerčanech 7.2.2013 
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Zápis do Knihy života 12.9.2013 
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Vy rok auditora 

 

Financ ní  zpra va 

Přehled přijatých grantů a dotací 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4.338.000 
Liberecký kraj 1.102.549 
Statutární město Liberec 27.000 
Statutární město Jablonec nad Nisou 80.000 
Město Turnov 20.000 
Město Česká Lípa 80.000 
Příjmy celkem 5.647.549 
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Přehled přijatých darů v Kč  
Benefice 8 000 
Právnické osoby 280 000 
Fyzické osoby 215 000 
Nadace 1 151 000 
Příjmy celkem 1.654.000 

Výkaz zisků a ztrát v Kč 
Označení Náklady  
A.I Spotřebované nákupy celkem 1 576 000 
A.II Služby celkem 791 000 
A.III Osobní náklady celkem 5 549 000 
A.V Ostatní náklady celkem 268 000 
   
Náklady celkem 8 184 000 
 

Označení Výnosy Stav k rozvahovému 
dni 

B.I Tržby za vlastní výkony 1 227 000 
B.IV Zúčtování fondů 1 107 000 
B.VII Provozní dotace 5 648 000 
B. Ostatní 202 000 
Výnosy celkem 8 184 000 

Rozvaha 
Označení Aktiva Stav k poslednímu 

dni účetního období 
A.II Dlouhodobý hmotný majetek 5 162 000 
A.IV Oprávky dlouhodobého majetku -228.000 
 Dlouhodobý majetek celkem 4 934 000 
B.I Zásoby celkem 55 000 
B.II Pohledávky celkem 146 000 
B.III Krátkodobý finanční majetek 1 632000 
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B.IV Jiná aktiva celkem 70 000 
                       Krátkodobý majetek celkem 
Aktiva celkem 

1 903 000 
6 877 000 

 

Označení Pasiva Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A.I Jmění celkem 1 959 000 
 Vlastní zdroje celkem 1 959 000 
B.III Krátkodobé zdroje celkem 4 855 000 
B.IV Jiná pasiva celkem 23 000 
 Cizí zdroje celkem 4 878 000 
Pasiva celkem 6 837 000 

Hospodaření s fondy – účet 911 
Počáteční stav 1 328 000 
Příděl do fondu - dary 1 654 000 
Čerpání fondu 1 101 000 
Konečný zůstatek  
Příděl do fondu je tvořen přijatými finančními dary, nefinančními dary, 

prostředky získanými v rámci benefičních koncertů. 

Hospodaření s majetkem 
V roce 2013 byly z prostředků společnosti zakoupeny dva 

automobily v hodnotě 578 tisíc korun, dále pořízena část projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy hospice“ ve výši 4 087 tis. Kč. 

Byly zakoupeny zdravotnické a kompenzační pomůcky v hodnotě 

428 tis.Kč.  Výnos veřejné sbírky „Dnes ty, zítra já…“ činil 14 900,-Kč 

Závazky 
Společnost neeviduje žádné pohledávky a závazky po splatnosti. 
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Z nas í  webove  pos ty 

Milí hospicoví pracovníci, 

chtěli bychom Vám poděkovat. V posledních týdnech jste navštěvovali 
naše rodiče – manžele N. v Liberci. Pomáhali jste pečovat o našeho 
tatínka. Byli jste mamce i nám velikou oporou v posledních chvílích jeho 
života. Sestřičky i lékaři ze sv. Zdislavy se vždycky chovali vstřícně a 
taktně, snažili se co nejúčinněji pomoci. Jejich péče byla úplně jiná než v 
nemocnici. Každý převoz do nemocnice byl pro tatínka obrovskou zátěží a 
většinou musel několik hodin čekat na ošetření a péči. Velké poděkování 
patří Vám všem, zvláště sestřičce Petře, která k rodičům dojížděla, učila 
mamku jak pečovat, byla jí psychickou oporou. Nikdy nezapomeneme ani 
na sestřičku Aničku, která měla v osudný den pohotovost a přijela za námi 
k umírajícímu tatínkovi. Byla naším neocenitelným pomocníkem a 
průvodcem. Přijměte obrovský dík za Vaši práci a vše, co pro 
nevyléčitelně nemocné a jejich pečující blízké děláte. 

Dcery Eva K., Jana D. a Daniela U. 

 

Vážení, 

přeji Vám hodně sil pro Vaši práci – je úžasná, moc, moc lidem pomáháte, 
nejen těm nemocným, ale nesmírně povzbuzujete ty, co pro ně pláčou. 
Moc Vám děkuji. 

Milada F., Praha 
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Nas i da rci 

Dárci  nad 10 000,-Kč 

Právnické osoby:  EPR s.r.o., Filinger, a.s., Denso, Fin Gres, s.r.o., 

GE Money Bank, a.s., Lesy České republiky, s.pMagna exteriors, s.r.o., 

Nadace Euronisa, Nadace České spořitelny, Nadace Divoké husy, Nadace 

Weil, Gothshal, Nadace KB Jistota, Nadace Preciosa, Nadační fond Lasvit, 

Nadační fond Úmění doprovázet, Nadace Veselý senior, Real Investment 

CZ, s.r.o., Pivovar Svijany 

Fyzické osoby: Čech Petr, Dvořák Stanislav, Kozojedová Jana, Lajtkepová 

Sandra, Nový Zdeněk, Žižková Marie, Ladislav Rasl 

Dárci  nad 100 000,-Kč 
Nadace člověk člověku, Nadační fond  AVAST, Liga proti rakovině Praha, 

Nadační fond LASVIT 

Další spolupráce 
Geoprint, Michail Smetana, TRW, s.r.o., Hana Neuwirthová, Jablotron, s.r.o. 
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