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Úvodní slovo 

S radostí mohu konstatovat, že rok 2011 

přinesl mnoho změn. Většina z nich znamenala jak 

zkvalitnění naší práce – služby  těžce  nemocným  

lidem -  tak zlepšení pracovních podmínek pro naše 

zaměstnance. 

Během léta došlo ke změnám ve správní a 

dozorčí radě,  sídlo a provozovna naší společnosti 

dostaly novou adresu. Díky vstřícnosti Magistrátu 

Města Liberce jsme získali k užívání objekt v areálu Liebiegovy vily. Ze 

dvou maličkých kanceláří jsme se přestěhovali do velkorysých prostor, 

kde se nám dobře pracuje a kde je možné dále rozšiřovat nabídku našich  

služeb. Začali jsme s pravidelnými kluby Zdislava pro pečující a pozůstalé, 

můžeme organizovat edukační setkání, přijímat návštěvy.  

Náš pracovní tým se rozšířil o další zdravotní sestry a 

pečovatelku, v kanceláři část administrativy převzala hospodářka. Co však 

považuji za stěžejní je přijetí nové vrchní sestry s dlouholetou praxí, 

empatií a mimořádným pracovním nadšením. Její zásluhou se  naše 

zdravotní sestry zúčastnily mnoha speciálních kurzů, čímž se zvýšila 

jejich odbornost, která přinesla  našim těžce nemocným klientům  

kvalitnější péči (cévkování mužů, atp.). Na její popud byla půjčovna 

zdravotnických pomůcek doplněna o další důležitá zařízení umožňující 

nemocnému zůstat až do konce života doma. 

Došlo k významnému prohloubení spolupráce s odbornými lékaři 

Krajské nemocnice v Liberci. Komunikujeme s internisty, lékaři LDN a 

ambulance bolesti, ale především s lékaři Komplexního onkologického 

centra Krajské nemocnice. K našim nemocným pravidelně vyjíždějí dva 

lékaři, několik  dalších „slouží“ na telefonu. Také spolupráce s obvodními 

lékaři se zlepšila a i oni pochopili, jak můžeme pomoci jejich pacientům. 

Postupně oslovujeme i lékaře jabloneckého a českolipského  regionu. Pro 
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naše hospicové pacienty jsme  k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně 7 

dní v týdnu. 

V polovině roku jsme ve spolupráci s KÚ a Panochovou nemocnicí 

v Turnově otevřeli dva Rodinné pokoje. O pacienty a jejich rodiny se stará 

sociální pracovnice, která je zapálená pro hospicovou myšlenku. Nutno 

dodat, že velkou zásluhu na otevření rodinných pokojů, měl i primář 

oddělení následné péče v turnovské nemocnici. V naší pobočce v České 

Lípě jsme kromě rodinného pokoje začali nabízet odlehčovací službu  

a domácí hospicovou péči.  

Na podporu naší práce proběhlo několik benefičních koncertů, 

uspořádali jsme výstavu fotografií z českých hospiců Nevšední tvář 

radosti, prezentovali jsme svou činnost prostřednictvím různých výstav, 

uspořádali jsme několik edukačních setkání.  Doufáme, že se nám tímto 

způsobem podařilo oslovit co nejširší veřejnost a lidé se o našich službách 

dozvěděli co nejvíce. 

Naše spolupráce s  představiteli  Libereckého kraje nadále 

pokračovala a byla doplněna o další činnosti směřující k vybudování 

kamenného hospice. Věříme, že se dílo podaří a že tolik chybějící hospic 

se již   začne budovat. 

Pracovní tým odvedl skvělou práci a zaslouží si  velké ocenění. Bez 

jejich poctivé a zodpovědné práce a osobní angažovanosti, bychom celé 

naše dílo nezvládli.  Pozitivní reakce rodin, o jejichž blízké jsme pomáhali 

pečovat, mne přesvědčují o kvalitě nejen našich zdravotníků a pečovatelů, 

ale především  jich samotných.  Bez jejich láskyplné a obětavé péče 

bychom ani my nemohli být nablízku těm, jejichž  životní příběh se 

naplňuje.  

Děkuji za obětavou práci členům správní a dozorčí rady.   

Děkuji Mirce Kyksové, která  stála u zrodu společnosti a jejíž 

zásluhy jsou nezpochybnitelné. 

Děkuji našim dobrovolníkům, kteří vědí, že nejvíce člověk dostává, 

když dává. 

 

Taťána Janoušková 
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Poslání 

 Posláním naší společnosti je doprovázení těžce a nevyléčitelně 

nemocných klientů a jejich rodin prostřednictvím zdravotní, sociální, 

psychologické a duchovní podpory.  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. 

Nabízíme podpůrný systém služeb umožňující žít plně až do konce. 

Zahrnuje péči o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob 

během doprovázení nemocného i po jeho smrti, zapůjčování 

kompenzačních pomůcek a v případě, kdy není možné využití domácího 

prostředí, nabízíme hospicové lůžko na Rodinném pokoji 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. Od ledna 

2011 nabízíme domácí hospicovou péči, odlehčovací služby a Rodinný 

pokoj také v České Lípě a jejím okolí do 30 km. 

 

Základem naší práce je profesionální pomoc spojená s lidským 

přístupem všech našich pracovníků.   Prošli jsme mnoha stážemi v 

hospicích ČR a neustále se vzděláváme.  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 

Telefon: Liberec:  +420 604 697 317 

  Česká Lípa: +420 734 435 303 

 Turnov: +420 734 435 305 

E-mail: info@hospiczdislavy.cz 

Web: www.hospiczdislavy.cz 

IČ: 28700210 

Bankovní spojení: 96005329/0800 
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Orgány organizace 

Zakladatelé: 
Ing. Milan Matura 

Ing. Taťána Janoušková 

Mirka Kyksová, DiS 

 

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. 2011: 19 

Průměrný přepočtený stav: 11,13 úvazku 
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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 klienta a ošetřující rodiny. 

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 

nevyléči

telná 

nemoc. 

V roce 

2011 

jsme  do 

domácí 

hospi-

cové 

péče 

přijali 

30 

klientů, 

naši zdravotníci u nich je ošetřovali 727 hodin. Těmto nemocným a jejich 

blízkým nabízí pomoc také další členové multidiscipliníárního týmu: 

lékař, asistenti odlehčovacích služeb, sociální parcovnice, psycholog, 

duchovní. Proto je velmi důležitá komunikace mezi jednotlivými členy 

týmu tak, aby pomoc  byla skutečně hospicová. 
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Odborné sociální poradenství Poradna Zdislava 
Poradna Zdislava poskytuje komplexní odborné poradenství  

osobní, telefonické a internetové v Liberci, České Lípě a od září také 

v Turnově. Pracovníci Poradny vysvětlují systém domácí hospicové péče, 

pomáhají klientům a jejich rodinám zorientovat se v nové  situaci,  

vyhledávají užitečné kontakty,  nabízí odpovídající 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 ve Vzpomínkovém 

klubu vždy jedenkrát měsíčně  a je určeno pro ty, kteří se cítí po odchodu 

blízké osoby opuštěni. Na tato setkání mohou chodit také naši 

dobrovolníci. 

V poradně proběhlo celkem 1912 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 podmíněno vybavením speciálními 

pomůckami, které jsou u nás k dispozici ihned.   Za pořízení většiny z nich 

vděčíme sponzorům a nadacím. V roce 2011 jsme Půjčovnu opět rozšířili 

o nové polohovací postele, oxygenátory, lineární dávkovače, infuzní 

pumpy, atp. 

V roce 2011 bylo realizováno  zdarma 72 zápůjček. 
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Odlehčovací služby 
Péče o těžce nemocného člověka, jehož život se chylí 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 2011 těchto klientů bylo 54 a asistenti u nich strávili 4 666 hodin. 

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.  
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Naši dobrovolníci pomáhali také při přípravě různých propagačních 

akcí, benefic, chodili doprovázet  na Rodinný pokoj liberecké a 

českolipské  LDN, od září také dva Rodinné v 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. jízdu v tanku v Muzeu 

vojenské techniky ve Smržovce.  

Celkem v rámci dobrovolnické služby bylo odpracováno 861 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 

doprováze-

jící mohl 

být spolu s 

umírajícím 

24 hodin 

denně. 

Lékařskou 

a ošetřova-

telskou 

péči má na 

starost 

oddělení v nemocnici, Hospicová péče sv. Zdislavy zajišťuje 

psychosociální podporu umírajícím a jejich blízkým. 

Na konci ledna byl slavnostně zahájen provoz   Rodinného pokoje 

na LDN Krajské nemocnice Liberec, a.s.  Slouží terminálně nemocným,   
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u kterých z mnoha důvodů není již domácí péče možná.  Během roku 2011 

se otevřely další dva Rodinné pokoje – v České Lípě a v Turnově. 

V roce 2011 jsme na Rodinném pokoji v Liberci, České Lípě a 

Turnově vykonali 338 návštěv u 38 klientů. 

Slavnostní otevření Rodinných pokojů v Turnově 

Pro veřejnost 
Během roku  proběhlo několik benefičních koncertů, např. na 

Lemberku zazpíval dětský pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou Iuventus, 

gaude! famózní skladbu Bohuslava Martinů Otvírání studánek, v Kapli 

Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou pro nás zazpíval  pěvecký sbor 

Rosex.  
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Na podzim jsme v rámci 

Světového dne hospicové a paliativní 

péče uspořádali Den otevřených 

dveří. Do našich nových prostor se 

přišlo podívat několik známých i 

neznámých hostí. Ve spolupráci 

s Krajskou nemocnicí Liberec jsme 

uspořádali  přednášku Specifika 

paliativní péče v rámci Purkyňovy 

společnosti, která je zaměřena na 

vzdělávání sester. Přednášku  

přednesla  Mgr. Monika Marková,  

vrchní sestra litoměřického hospice. 

Vyšlo několik článků v tisku, proběhlo několik zpráv v regionálních 

médiích. Snad největší akcí  pro veřejnost bylo vystoupení Báry Basikové 

spolu s  dětským pěveckým sborem  

Vrabčáci.  

 V rámci osvěty široké 

veřejnosti jsme  uspořádali výstavu 

fotografií z českých a moravských 

hospiců Nevšední tvář v prostorách 

Krajské vědecké knihovny. Během 

slavnostní vernisáže se představili  

autoři fotografií Hannah Bartíková a 

Luboš Ton.    

Stejně jako v předchozím roce 

jsme se zúčastnili  v květnu a v 

listopadu Veletrhu poskytovatelů 

Autoři fotografií                                   sociálních služeb LK. 
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Bára Basiková a jablonečtí Vrabčáci na benefičním koncertě 

Výrok auditora 
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Finanční zpráva 

Přehled přijatých grantů a dotací 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 3 132 000,- Kč 
Krajský úřad v Liberci 862 840,- Kč 
Úřad práce v Liberci 64 000,- Kč 
Magistrát města Liberce 27 300,- Kč 
Příjmy celkem 4 086 140,-Kč 

Přehled přijatých darů  
 

Benefice 73 000,- Kč 
Právnické osoby 228 000,- Kč 
Fyzické osoby 348 000,- Kč 
Nadace 220 000,- Kč 
Příjmy celkem 869 000,- Kč 

Výkaz zisků a ztrát 
 

Označení Náklady Stav k rozvahovému 
dni 

A.I Spotřebované nákupy celkem  862 000,- Kč 
A.II Služby celkem 606 000,- Kč 
A.III Osobní náklady celkem 3 480 000,- Kč 
A.V Ostatní náklady celkem 20 000,- Kč 
A.VI Poskytnuté příspěvky celkem 1 000,- Kč 
Náklady celkem 4 969 000,- Kč 
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Označení Výnosy Stav k rozvahovému 
dni 

B.VII Provozní dotace 4 086 000,- Kč 
 Tržby za vlastní výkony 554 000,- Kč 
 Ostatní výkony 1 000,- Kč 
 Zúčtování fondů 343  000,- Kč 
Výnosy celkem 4 984 000,- Kč 
 

Rozvaha 
 

Označení Aktiva Stav k poslednímu 
dni účetního období 

B.III Krátkodobý finanční majetek 850  000,- Kč 
B.IV Jiná aktiva celkem 26  000,- Kč 
 Odběratelé 44 000,- Kč 
 Poskytnuté zálohy 30 000,- Kč 
Krátkodobý majetek celkem 950 000,- Kč 
 

 

Označení Pasiva Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A.I Jmění celkem 867 000,- Kč 
 Vlastní zdroje celkem 867 000,- Kč 
B.III Krátkodobé zdroje celkem 54 000,- Kč 
B.IV Jiná pasiva celkem 29 000,- Kč 
 Cizí zdroje celkem 83 000,- Kč 
Pasiva celkem 950 000,- Kč 
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Hospodaření s fondy – účet 911 
Počáteční stav 256 000,- Kč 
Příděl do fondu - dary 869 000,- Kč 
Čerpání fondu 344 000,- Kč 
Konečný zůstatek 781 000,- Kč 
 

Příděl do fondu je tvořen přijatými finančními dary, nefinančními dary, 

prostředky získanými v rámci benefičních koncertů. 

Hospodaření s majetkem 
V roce 2011 byly z prostředků společnosti zakoupeny zdravotní a 

kompenzační pomůcky  v pořizovací ceně 384  tisíc Kč.  

Čtyři kusy polohovacích lůžek s antidekubitní matrací v hodnotě 

120 tisíc, dva koncentrátory kyslíku za 64 tisíc, infuzní pumpa za 34 tisíc, 

tři kusy lineárních dávkovačů za 991 tisíc a perfusor  za 52 tisíc. Nové 

prostory pro zaměstnance  byly zařízeny nábytkem a nutným vybavením 

(uzamykatelné pořadače, stoly, židle, počítače, tiskárna, koberec, atp.) 

v celkové hodnotě 238 tisíc korun. 

Závazky 
Stav závazků k 31. 12. 2011 je 1 803,- Kč. Jedná se o neuhrazené 

faktury se splatností v roce 2012 a přijaté vratné zálohy za půjčení 

kompenzačních a zdravotnických pomůcek 47 800,- Kč.  

Členění nákladů a výdajů dle činnosti  
Společnost v roce 2010 nevykonávala žádnou doplňkovou činnost. 
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Naši dárci 

Dárci  do 10 000,-Kč 
Fyzické osoby: Filip Otmar, Filip Brva, Karel Scheiber, manželé Josífkovi, 

pí Zahradníková, Lenka  Mikulášková, Petr Šíma, Josef Trč, David Matějus, 

Václav Mareš, Melinscjarová Zuzana, p.Sotoma, Jiří Lanský, ing.Petr 

Mucha, Jana Kyselová, Stanislava  Matulová, Petr Laštovička, Jitka Malá, 

Martin Harek, Věra Laštovková, Zdena Lampová, Jan Lajskner, Miroslav 

Zajda,  Jitka Ševčíková, Milada Jiřímská, Jana Jeništová, Olga Velecká, Jiří 

Kyral, Kovařík Oleg, pí Bohuslávková, Kateřina Nováková, Dagmar 

Stuchlová, Ludmila Bergrová, pí Fraňková 

Právnické osoby:  obec Mařenice, Tyming Praha, 

Dárci  nad 10 000,-Kč 
Fyzické osoby: Mgr.Jiří Vařil, Ing.Stanislav Vohlídal  

Právnické osoby:  Statutární město Liberec, MPSV, Krajský úřad 

Libereckého kraje, Denso Liberec, Společnost pro podporu počítačů,  

Nadace Euronisa, Oblastní charita, Nadace Preciosa, Asociace 

poskytovatelů hospicové a paliativní péče, Nadace Vize, Nadace dobré 

vůle, Benteler, Magna,  

Další spolupráce 
Eurovia, Alfavaria, Spolak 
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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. 

Zaměstnanci a dobrovolníci na výletě 

Z naší webové pošty 

1) Skláním se před Vaší organizací…Tisíce díků paní Rissové, paní 

Vohlídalové a panu Riegerovi za jejich milý, lidský přístup. Za pouhé tři 

dny pro mě a mou rodinu dokázali vynaložit neuvěřitelné úsilí proto, 

abychom se mohli důstojně rozloučit s naší maminkou. Jejich pomoc je 

neocenitelná! Kéž by mezi námi bylo víc takových lidí… 

S hlubokou úctou a obrovským vděkem. 

M. Z.  s rodinou, Machnín 
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2) Vážení pracovníci Hospicové péče, 

musím Vám všem moc a moc poděkovat za Vaši rychlou pomoc v 

prvních dnech zákeřné nemoci mého manžela. Zvláště mi pomohl Váš 

zdravotník Peter, když mne okamžitě zásobil zdravotnickými 

pomůckami, bez kterých se nedá nemocný a spící člověk udržet v 

čistotě. 

Můj manžel byl pracovitý, starostlivý a milující manžel, otec a dědeček. 

Jeho poslední chvíle v domácím prostředí a péče o jeho osobu, mě 

naplňují klidem a uspokojením, že jsme nemohli udělat více. 

Jsem moc vděčná za Vaši pomoc, když jsem ji opravdu nejvíce 

potřebovala. 

Srdečně Vám děkuje  

E.Š., Liberec 

3) Vážená paní ředitelko, 

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za vstřícné jednání, když jsem 

žádala o pomoc při pečování o mou maminku M.M. i po celou dobu, 

kdy jste nám s péčí pomáhali. Děkuji za Vaši příkladnou péči, zvláště 

pak paní Soně Hřebenové za její citlivý lidský přístup, trpělivost a 

zpříjemnění posledních chvil života mé maminky. Též děkuji i za její 

psychickou podporu, kterou nám poskytla. 

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší další velmi potřebné a záslužné 

činnosti. 

L.K., Liberec 
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