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Úvodní slovo 

Přemýšlím, jak bych nejlépe 

zhodnotila, co nám minulý rok 

přinesl, jakou práci jsme odvedli a 

jaký byl vlastně život naší 

organizace. Napadá mne jedno slovo. 

Vděčnost.  

Vděčnost za vše, co nám bylo 

dáno zažít, čím jsme byli obdarováni 

prostřednictvím všech našich klientů 

a jejich rodin. Je to, jako kdybyste ve 

vašem životě žili ještě několik 

maličkých životů, neboť s každým 

klientem je vám dovoleno vstoupit 

do malého vesmíru rodiny a vy 

uděláte vše tak, abyste ve smíru se 

vším a se všemi využili všechny příležitosti pomoci tak, jak si konkrétní 

okolnosti vyžadují. Je to veliká výzva a závazek zároveň. 

Před 5 lety jsme začínali jako skupina dobrovolníků a učili se 

vše s velikým nadšením a zápalem. Snažili jsme se všemi možnými 

prostředky o sobě dát vědět a hledali, kde naše služby jsou potřeba. 

Minulý rok již bylo něco jinak. Z hledajících jsme se stali hledanými. 

Již jsme byli v povědomí lidí, kteří se na nás v těžkých chvílích 

obraceli. Vývoj je nezadržitelný a my se setkáváme s lidmi stále 

vědomějšími – našimi umírajícími klienty i jejich pozůstalými blízkými 

a sdílíme společně ten tajemný prostor Života a Smrti, při kterém se 

někdy až tají dech…  
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V organizaci jsme se rozrostli, což činí větší nároky nejen na její 

řízení, ale především na péči o kolektiv jako takový. Cítím vděčnost, 

když si promítnu před očima tváře všech, kteří svými osobnostmi tvoří 

náš kolektiv, včetně těch, kteří se s námi rozloučili. Každý je 

nesmazatelně zapsán v duši našeho společenství, každý mimo své práce 

něco přinesl a daroval. Tento poklad existuje a myslím, že právě nyní 

nastává ta správná doba sáhnout do té pokladnice síly, kde jsou její 

zásoby uschovány. 

Budeme sílu nyní potřebovat. Celý minulý rok jsme činili již 

konkrétní kroky v nabídce navazující služby na Domácí hospicovou 

péči – na provozování lůžkového hospice. Jeho otevření bude 

výsledkem spojených sil všech, kdo přiložili ruku k dílu, všech, kdo 

jakýmkoli způsobem pomohli a pomáhají. Zde pokračuje pocit mé 

vděčnosti vůči všem, kteří v sobě otevřeli prostor pomoci a naši 

organizaci podporují.  

O konkrétních událostech, akcích a počinech minulého roku se 

dočtete na našich webových stránkách a mně nezbývá než vrátit se 

z doby minulé do současnosti a pokračovat s vámi všemi v započatém 

díle. Protože právě teď možná zvoní telefon pro službu Prvního vašeho 

kontakt s námi… 

 

 

 

Taťána Janoušková 
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Poslání 

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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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: Krajská nemocnice Liberec, a.s. 

      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:          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. 2014: 29  

Průměrný přepočtený stav: 18,5 
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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 u svého pacienta 

V roce 2014 jsme do domácí hospicové péče přijali 118 klientů, naši 

zdravotníci u nich strávili 2 012 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  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. 

 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 4024 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 2014 jsme Půjčovnu opět rozšířili o nové polohovací 

postele, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače, infuzní pumpy, atp. 

V roce 2014 bylo realizováno 164 zápůjček. 
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Odlehčovací služby 
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.  

Asistenti odlehčovacích služeb poskytli pomoc a podporu nejen 

klientům domácího hospice, ale i klientům, kteří péči hospice nevyužívali.  

Pečovatelka Romana u svého klienta odlehčovacích služeb 

V roce 2014 těchto klientů bylo 119 a asistenti u nich strávili 11 213 

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 nemocnice, zúčastňovali se setkávání v Klubu Zdislava.  

Uspořádali jsme pro dobrovolníky, zaměstnance a jejich rodinné 

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

techniky ve Smržovce.  

V roce 2014 odpracovalo 51 dobrovolníků 2 165 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 

sv. Zdislavy zajišťuje psychosociální podporu umírajícím a jejich blízkým. 

V roce 2014 jsme na Rodinných  pokojích v Liberci, České Lípě 

a Turnově poskytli psychosociální podporu 64 klientům. 
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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.  

V roce 2014 byla dokončena projektová dokumentace na přebudování 

objektu a tohoto úkolu se ujala českolipská stavební firma CL-EVANS, s.r.o.  

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na poskytování dlouhodobé 

lůžkové péče v oboru paliativní medicína a začal se již scházet pracovní 

tým tvořící sestry 

a ošetřovatele. Kontrolních 

dnů v průběhu stavby se 

zúčastňuje budoucí vrchní 

sestra hospice i vedení 

společnosti a svými 

připomínkami se podílí na 

zdárném budování hospice. 

Díky Memorandu  

o vzájemné spolupráci 

s Nadací Komerční banky, 

a.s. Jistota a firmou Linet, 

spol. s.r.o. jsme  zakoupili 

28 polohovacích lůžek 

v celkové hodnotě 

1 800 tisíc korun. 

Biskup Msgre. Jan Baxant při prohlídce kaple lůžkového hospice 
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Pro veřejnost 
V únoru jsme zorganizovali společně s Fryčovým knihkupectvím 

setkání s Dr. Jiřinou Šiklovou nad její novou knihou Vyhoštěná smrt.  

 

 

 

 

Dr. Jiřina Šiklová s ředitelkou 

společnosti 

 

Dne 23. března se uskutečnil v Oblastní galerii v Liberci - Lázně 

benefiční koncert, nad nímž převzal záštitu hejtman LK Martin Půta, a kterého 

se zúčastnil krajský radní pro sociální péči Petr Tulpa, primátor Jablonce nad 

Nisou Petr Beitl. V průběhu večera na 150 posluchačů si vyslechlo skvělý pop 

i jazz v podání mladých zpěváků sboru  Akcent,  evergreeny 20. a 30. let 

profesionálního sextetu Růže mezi trním. Zajímavé bylo i úvodní vystoupení 

pozounového kvarteta liberecké ZUŠ, které zahrálo několik skladeb na ochozu 

hlavního sálu. 

V dubnu byla pro občany libereckého kraje zahájena putovní veřejná 

sbírka „Dnes ty, zítra já…“ s podtitulem: „HOSPIC SOBĚ“. Sbírka je 

prováděna shromažďováním příspěvků na bankovním účtu, zřízeném 

výhradně pro tento účel a dvěma pokladničkami, které jsou putovní v oblasti 

Libereckého kraje. 
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Dne 30. května oslavila naše organizace 5 let od svého vzniku. 

U této příležitosti jsme uspořádali sportovní odpoledne pro běžce 

amatérské i profesionální. Připravili jsme 3 různě dlouhé běžecké trasy 

podél Liberecké přehrady. Připravené běžce přivítala ředitelka hospice 

Taťána Janoušková a náměstkyně hejtmana LK Zuzana Kocumová.  

 

 

 

 

  

 

 

Jana Vohlídalová s Jaroslavem Duškem při předávání ocenění Arbor Vitae 
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Hospodaření v roce 2014  

VÝNOSY 

Prodej služeb a zboží                                        1 607 000 Kč 

Dary                                                                1 598 000 Kč           

Dotace                                                             5 710 000 Kč 

Ostatní výnosy                                                   141 000 Kč 

Celkem                                                           9 056 000 Kč 

 

NÁKLADY 

Materiál, energie                                               1 153 000 Kč                                                          

Služby                                                                786 000 Kč 

Mzdové náklady                                             6 722 000 Kč 

Ostatní náklady                                                  395 000 Kč 

Celkem                                                           9  056 000 Kč 

Výrok auditora 

 

 

 

 



Výroční zpráva Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. 2014 
 
      

15 

 

Z naší webové pošty 

Váženému kolektivu pracovníků Hospicové péče sv. Zdislavy! 

Dovolte, abych Vám poděkoval za nesmírnou pomoc, kterou jsem od 

Vás dostal ve chvílích pro mne nejtěžších. Byl jsem zcela bezmocný, 

posledních dnech života mé manželky a tu náhle se objevila péče nejen 

vysoce profesionální, ale zejména – a to je ještě důležitější – citlivá, 

obětavá, vždy v každém okamžiku dostupná. Byl jsem předem ujištěn, 

že se nemám ostýchat zavolat o pomoc kdykoliv, třeba i v nočních 

hodinách. I to jsem musel – bohužel – učinit. 

Přestože vaše pomoc, pro mne a moji manželku, trvala jen krátce, 

uvědomil jsem si obrovskou cenu Vaší práce, zjistil jsem naprosto 

bezchybnou organizaci Vaší činnosti, od samotného zahájení – 

bleskového nástupu po požádání, včetně nutných zajištění technických, 

administrativního zajištění, zdokumentování činností, propojení všech 

vašich činností, návštěva lékaře u lůžka, obstarání léků atd. 

V závěru mě byla nabídnuta i pomoc při zaopatření potřeb s úpravou 

mé zemřelé manželky přej jejím odvozem pohřební službou. 

S vděčností a v dokonalé úctě  

Ing. S.D.,  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: Anaon, v.p.s., WEIL, GOTSHAL - nadační fond, 

Nadace EURONISA, Nadace České spořitelny, Nadační fond Veselý 

senior, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Římskokatolická 

farnost Liberec Ruprechtice, Magna Exteriors & Interiors, s.r.o., 

Ještědská stavební společnost s.r.o., MIVIO, s.r.o., Lesy ČR, s.p., 

JABLOTRON ALARMS, a.s., DAMKO, s.r.o., Europe Automotiv 

Holding, a.s., ELEKTROSERVIS Liberec, s.r.o., AUTOSTAV-MIX, 

s.r.o., Lékárna U Orla, s.r.o., EPR s.r.o., Severočeská vodárenská 

společnost, a.s., FILINGER a.s., NOVÁK & PARTNER, s.r.o., Pavel 

Knap, SCHENKER, s.r.o., Spolak s.r.o. 

Fyzické osoby a další: Zdeněk Nový, Mgr. Božena Bubeníková, KDU-

ČSL a Nezávislí 

Dárci nad 100 000 Kč 

Právnické osoby: Litoměřické biskupství, Nadační fond AVAST, 

Nadace člověk člověku, Nadace PRECIOSA, Nadační fond J&T, 

Nadační fond Umění doprovázet, Nadace Komerční banky, a.s. - 

Jistota, Nadační fond LASVIT 

 

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 Česká Lípa, 

Městys Holany, městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou 
 

Projekt financování hospice 

Obce zapojené v Projektu financování hospice: Janov nad Nisou, 

Bulovka, Zdislava, Dolní Řasnice, Dalešice, Bedřichov, Hodkovice nad 

Mohelkou 
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