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Preambule 
 
Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav se sídlem v Lysé nad Labem je nezisková organizace založená 
podle zákona par. 405 zákona č. 89/2012 Sb. Hlavním cílem sdružení je podpora péče hospicového 
typu. Domácí hospic Nablízku, z.ú. usiluje o zajištění kvalifikované pomoci nemocným 
s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím v posledních měsících. Dále je 
naším posláním prosazování úcty k lidskému životu ve všech jeho stádiích a respektování lidské 
důstojnosti v závěru života. Pomáháme nést nemocnému jeho životní úděl a vyloučit z jeho 
posledních měsíců či dokonce posledních dní života nesnesitelnou bolest tělesnou i utrpení 
psychické.  
Hospicová domácí péče garantuje, že nemocní nebudou trpět nesnesitelnou bolestí a za všech 
okolností bude respektována jejich lidská důstojnost. 
 
 

Historie  
 

Počátky vzniku se datují do začátku roku 2014, kdy pozdější zakladatelky začaly uvažovat o založení 
domácího hospice a pracovat na zakladatelské listině, ta byla podepsána 30. 4. 2015. Samotný zápis 
do rejstříku byl proveden 19. května 2015. 
Zakladatelkami Domácího hospice Nablízku, z.ú. jsou Ing. Pavlína Furgaláková, Mgr. Gabriela 
Skružná, Mgr. Kajetána Ternbachová a Bohumila Urbanová.  
Správní rada má tři členy a prvními členy jsou:  
Mgr. Štěpánka Vošická (předseda správní rady) 
Mgr. Petr Mandys (člen správní rady) 
MUDr. Vít Zikán, Ph.D. (člen správní rady) 
Působnost dozorčí rady vykonává revizor. Prvním revizorem se PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D. 
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Činnost Domácího hospice Nablízku, z.ú. 
 
V souladu se zakladatelskou listinou je cílem Domácího hospice Nablízku, z.ú. poskytovat domácí 
zdravotní péči podle zákona 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytovat sociální služby 
podle zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytovat duchovní a pastorační péči a 
provozovat půjčovnu zdravotních pomůcek, které jsou potřeba k péči o nemocného v domácím 
prostředí.  
 

Co se nám podařilo v roce 2015 
Abychom mohli naplňovat činnost uvedenou zakladatelské listině, potřebovali jsme získat registraci 
poskytovatele zdravotní péče a registraci poskytovatele sociálních služeb. 
Získání zdravotní registrace má několik podmínek, mj. prostory, zdravotnické vybavení. Abychom 
mohli pořídit potřebné zdravotnické vybavení, potřebovali jsme o sobě dát vědět, získat první 
finanční prostředky. Uveřejnili jsme tedy několik článků o našem záměru v regionálním tisku Lyské 
Listy a Milovické Echo. Vyšel o nás článek také v Katolickém týdeníku. Cílem bylo jednak dát o sobě 
vědět a jednak informovat veřejnost, co vlastně hospicová péče znamená.  
Podařilo se nám do Lysé pozvat významné osobnosti spojené s hospicovou péčí. 
V září přijal naše pozvání kardinál Miloslav Vlk, který sloužil v kostele sv. Jana Křtitele mši, při které 
podpořil nově vznikající hospic. Tématu hospicové péče věnoval také následnou diskusi. 
V říjnu jsme v Lysé upořádali přednášku MUDr. Marie Svatošové, která hovořila na téma "Hospice a 
umění doprovázet". MUDr. Svatošová je zakladatelkou a vůdčí osobností hospicového hnutí v ČR. Je 
známa také jako česká lékařka, spisovatelka a publicistka. 
Díky prvním dárcům se nám podařilo nakoupit první zdravotnické vybavení (koncentrátor kyslíku, 
infuzní dávkovač, infuzní stojan, tonometry a další) pro podání žádosti o registraci. 
Podařilo se nám získat zájemkyně o práci zdravotních sester a náš tým doplnila důležitá osoba, našli 
jsme naši budoucí hospicovou lékařku MUDr. Marii Kordíkovou. 
Podařilo se nám získat prostory od města Lysá nad Labem za velmi příznivou cenu, svépomocí si je 
upravit, vymalovat a vybavit podle svých potřeb. 
Podařilo se nám zřídit veřejnou sbírku, kde shromažďujeme finanční prostředky pro hospic. 
Do nového roku 2016 vstupujeme se všemi nutnými podklady pro registraci poskytovatele zdravotní 
péče. 
 

Jaké jsou naše cíle a plány pro nadcházející rok 2016 
Získat registraci poskytovatele zdravotní péče a přijmout do péče první pacienty. 
Stále o sobě průběžně informovat veřejnost, navázat kontakt s odbornou veřejností. 
Uspořádat benefiční akce. 
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Získat registraci poskytovatele sociálních služeb. 
Zřídit půjčovnu zdravotních pomůcek. 
Vzdělávat se… 
 
 
 

Jak jsme ukončili rok 2015 finančně 
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Našimi milými dárci se v roce 2015 stali: 
RNDr. Michal Chytil, Ambulance VPL, s.r.o, manželé Mandysovi, David Smik, Jan Puczok, Entracon, 
s.r.o., Robert Šťastný, Římskokatolická farnost Lysá nad Labem, manželé Kavkovi, manželé Burianovi, 
Lucie Gurrick, Tereza Plechlová, Jan Němec, Česká národní banka, Printea Praha, Ivana Guziur. 
 

Dále nám svůj čas a energii věnovali: 
Ondřej Vaněček, Kateřina Šťastná, Karel Plechl, Marta Kupková, Hospic Duha Hořice, Hospic Ruah 
Benešov, Neofoto Lysá nad Labem a Lysa graficka. 
 
Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili finančně i jinou formou, ať radou, věnováním stolu, židlí 
nebo jakkoli jinak. Všech darů si velmi vážíme. 
Poděkování patří také všem zakladatelkám, které v roce 2015 pracovaly pro hospic bez nároku na 
jakoukoli odměnu, ve svém volném čase, vedle svého zaměstnání, vedle své rodiny. 
 
Ing. Pavlína Furgaláková 
 
 
 

 


