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Domácí hospic Nablízku, zapsaný ústav, se sídlem v Lysé nad Labem je ne-
zisková organizace založená podle § 405 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník. 

V souladu se zakladatelskou listinou je cílem Domácího hospice Nablízku, z. ú., 
poskytovat domácí zdravotní péči podle zákona č. 372/2011 Sb., Zákon o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších před-
pisů, poskytovat sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociál-
ních službách ve znění pozdějších předpisů, poskytovat duchovní a pastorační 
péči a  provozovat půjčovnu zdravotních pomůcek, které jsou potřeba k  péči 
o nemocného v domácím prostředí.

POSLÁNÍ
Domácí hospic Nablízku, z. ú., usiluje o kvalifikovanou pomoc nemocným s ne-
vyléčitelným onemocněním v  terminálním stadiu a  umírajícím v  posledních 
měsících života v jejich domácím prostředí. Pomáhá nemocnému nést jeho ži-
votní úděl a snaží se jej nadlehčit vyloučením nesnesitelné bolesti a zmírněním 
ostatních negativních příznaků nemoci. Hospicový tým poskytuje všestrannou 
podporu také pečujícím rodinám, a  to i  po  úmrtí nemocného. Vždy se snaží 
o prosazování úcty k lidskému životu ve všech jeho stadiích a respektování lidské 
důstojnosti v závěru života.

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka
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SLOVO ÚVODEM
Vážení a milí,

právě otevíráte výroční zprávu za  rok 2018, ve  kterém 
Domácí hospic Nablízku oslavil třetí výročí od svého za-
ložení. 
Během tří let jsme ušli velký kus cesty a  museli zdolat 
nejrůznější překážky, abychom mohli začít vykonávat 
a posléze rozvíjet domácí hospicovou péči pro umírají-
cí a  jejich rodiny v  našem regionu. K  tomu by nedošlo 
bez nadšení a velkého pracovního nasazení zakladatelů 
a všech členů hospicového týmu.
Výsledkem naší práce je více než 80 příběhů doprováze-
ní nemocných v závěru života a jejich blízkých, kteří nás 
pozvali do svých domovů, abychom je podpořili v jejich 
odhodlání zůstat spolu s umírajícím členem rodiny doma 
až do chvíle jeho odchodu.
Mezi nemocnými byli lidé všech věkových skupin, 
od dětí až po seniory. Většina z nich podlehla nádorové-
mu onemocnění. Všechny spojovala odvaha a obětavost 
jejich nejbližších, kterým jsme mohli být nablízku svou 
pomocí. Právě tyto rodiny nám ukazují, co je v  životě 
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nejdůležitější – láska, dobré vztahy, obětavost, síla odpuštění… Za jejich svědectví i za to, že nás přizvali do svého 
středu v těžkých chvílích a dovolili nám jít sice krátký, ale nesmírně vzácný čas po jejich boku, náleží těmto rodinám 
náš obdiv a uznání.
Zásadní podporou pro činnost hospice je komunita dárců z řad jednotlivců, firem, nadací, měst a obcí, církví a dal-
ších organizací, které náš hospic podporují finančně nebo materiálně. Podílí se na  každodenním chodu hospice 
právě tím, že nám pomáhají nalézt klid v době, kdy není zajištěno financování domácí hospicové péče ze strany 
zdravotních pojišťoven a státu. 
Bez dobrého týmu, bez dárců a podporovatelů by zde hospic nebyl.
Naše služba ukazuje na potřebu zaměřit pozornost na  lidský život a zachování jeho důstojnosti v  jakékoliv jeho 
fázi a kvalitě. Mám radost z každého jednotlivce, který nám jakýmkoliv způsobem pomohl a pomáhá skládat její 
mozaiku.
Denně býváme svědky toho, že láska rodiny, nejbližších osob a kvalitní paliativní péče může být zázračným lékem 
na bolest duše a těla pro ty, kteří se blíží do poslední etapy života.
Věřím, že v následujících letech se bude toto naše společné dílo rozšiřovat. Chceme pracovat na zkvalitnění naší 
péče, abychom opravdu byli nablízku všem, kteří nás potřebují.

S úctou a díky

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka z. ú.                  V Lysé nad Labem 28. 5. 2019
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JAKÝ BYL ROK 2018
Rok 2018 byl pro náš hospic plný přelomových událos-
tí, které upevnily naše místo mezi poskytovateli zdra-
votních a  sociálních služeb a  pomohly k  naplňování 
našeho poslání.

• V  lednu 2018 se nám podařilo získat od  Krajského 
úřadu Středočeského kraje registraci a otevřít ambu-
lanci paliativní medicíny v Lysé nad Labem. Naše pa-
liativní lékařka začala vyjíždět do domácího prostředí 
pacientů, aby pomohla nastavit léčbu bolesti a  léčit 
další příznaky nemoci. Tato služba je poskytována 
i pacientům, kteří potřebují třeba jen konzultaci a ne-
jsou v péči hospice.

 
• Dále jsme byli zařazeni do Sítě sociálních služeb Stře-

dočeského kraje, a  to na  základě doporučení měst 
v regionu o potřebnosti naší služby. Podařilo se nám 
tak z  větší části zajistit financování naší sociální po-
radny pro rok 2019.

• V květnu došlo k plánované organizační změně ve ve-
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JAKÝ BYL ROK 2018

dení. První ředitelka a zakladatelka hospice Ing. Pavlína Furgaľáková rezignovala k 31. 5. 2018 na funkci ředitelky. 
Nadále zůstává členem našeho týmu a zaměřuje se na psychologickou péči a podporu klientů domácího hospice 
a na advokacii domácí hospicové péče. Novou ředitelkou Domácího hospice Nablízku jmenovala správní rada 
další zakladatelku Bc. Bohumilu Urbanovou.

• Získali jsme do pronájmu od Města Lysá nad Labem větší prostory na Husově náměstí č. p. 550, které jsme začali 
hned upravovat pro naši činnost, abychom se mohli brzy přestěhovat.

• Prošli jsme výběrovým řízením na Středočeském kraji v oboru paliativní medicína a všeobecná sestra s kladným 
výsledkem. Bohužel ani tento doporučující výsledek nepomohl přesvědčit zdravotní pojišťovny, aby s námi uza-
vřely smlouvu o úhradě péče, až na jednu výjimku – Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. A tak financování našich 
služeb je nadále odkázáno na dary, dotace od měst a obcí, granty a příspěvky klientů.

• Navštívili jsme Hospic svatého Kleofáše v Třeboni, abychom získali zkušenosti od kolegů z Jihočeského kraje.

• Náš tým se zúčastnil X. celostátní konference paliativní medicíny v Praze a také zde lékařka hospicového týmu 
MUDr. Marie Kordíková vystoupila se svým příspěvkem o rozdílech v možnostech péče lékaře paliativní medicíny 
a praktického lékaře.
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NAŠE SLUŽBY

Mobilní (nebo také domácí) hospicová péče Nablízku pomáhá nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma, 
v kruhu nejbližších. Poskytuje specializovanou paliativní péči zaměřenou na tišení bolestí a dalších obtíží (dušnost, 
nevolnost, úzkost atd.). Multidisciplinární tým (lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, v případě zájmu psycho-
terapeut a duchovní) je k dispozici pečujícím rodinám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Hospicová péče respektuje 
důstojnost a jedinečnost každého člověka. Praktickou pomocí i psychickou podporou je nablízku rodinám v každo-
denní péči o jejich umírající blízké a doprovází je i v nelehké době po jejich úmrtí.

Působnost našich služeb zahrnuje Lysou nad Labem a okolí v okruhu do 30 km (Nymburk, Brandýs nad Labem, Český 
Brod, Čelákovice, Benátky nad Jiizerou, Poděbrady atd.)

Domácí hospicová péče zatím není hrazena z prostředků zdravotního pojištění. O úhradách péče jednáme se zdra-
votními pojišťovnami. Činnost Domácího hospice Nablízku je financována z darů, sbírek, pomocí grantů a účelových 
dotací. Nemocný a jeho rodina na péči přispívá částkou 250 Kč za den péče.

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE

V průběhu roku 2018 Domácí hospic Nablízku doprovodil 37 umírajících klientů a jejich rodin. Celkově jsme po-
skytovali péči 523 dní. Nejkratší doba doprovázení byla 1 den, nejdelší pak 65 dní. V průměru péče trvala 14 dní. 
Zdravotní sestry najezdily celkem 11 407 kilometrů. Naši klienti byli z měst a obcí s rozšířenou působností Bran-
dýs n. Labem – Stará Boleslav, Český Brod, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Nymburk a Poděbrady.
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NAŠE SLUŽBY

V lednu 2018 jsme nově otevřeli ambulanci paliativní medicíny na adrese Masarykova 176/1, Lysá nad Labem. Ambu-
lance paliativní medicíny je určena pro pacienty s pokročilými nádorovými i nenádorovými onemocněními, jejichž stav 
je komplikován nejrůznějšími symptomy jako neztišitelná bolest, dušnost, zvracení, neklid, úzkosti, deprese, delirium.

V roce 2018 jsme uskutečnili celkem 65 lékařských vyšetření potřebných klientů, ve většině případů v jejich do-
mácím prostředí. Z tohoto počtu bylo 37 vyšetření příjmových, tj. spojených s přijetím klienta do péče domácího 
hospice. Zbylých 28 návštěv proběhlo formou konziliárního vyšetření. 

Vyšetření paliativní ambulance se uskutečňují na žádost praktických lékařů, pečující rodiny, agentury domácí péče, pří-
padně po domluvě se sociálními pracovnicemi lůžkových zařízení pro zajištění návazné péče při propuštění pacienta 
do domácího prostředí.

Lékař paliativní ambulance vypracuje bezprostředně po  uskutečněné návštěvě lékařskou zprávu s  návrhem symp-
tomatické léčby či s úpravou stávající terapie. V případě přijetí klienta do péče hospice nastavuje plán léčby včetně 
tzv. SOS medikace, tj. instrukce pro podání léků v situaci očekávatelných komplikací stavu nemocného. V tomto přípa-
dě poskytuje lékař paliativní ambulance sestrám domácího hospice telefonické konzultace v nepřetržitém režimu. Pří-
jmové a konziliární lékařské zprávy předáváme registrujícímu praktickému lékaři vyšetřeného klienta a jsme k dispozici 
pro další spolupráci s ním.

AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

MUDr. Marie Kordíková, lékařka
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NAŠE SLUŽBY

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

V roce 2018 naše sociální poradna uskutečnila v rámci bezplatného odborného sociálního poradenství 466 kon-
zultací, a to v ambulantní formě v naší poradně nebo v terénní formě v domácím prostředí. 98 klientů se stalo 
dlouhodobými uživateli služeb naší sociální poradny. Sociální pracovnice najezdily ke klientům 2746 kilometrů. 
Uskutečnili jsme také četná individuální setkání pozůstalých rodin našich klientů, které jsme v uplynulém roce 
doprovázeli.

Služba odborného sociálního poradenství je především zaměřena na podporu nevyléčitelně nemocných, pečují-
cích rodin a pozůstalých v období zármutku po smrti jejich blízkého. Informuje o možnostech pomoci a podpory 
při doprovázení umírajícího člověka v domácím prostředí. Konkrétně se jedná o poradenství ohledně příspěvku 
na péči, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, případné zprostředkování kontaktu na lůžkové hospi-
ce, jednání s úřady, zajištění duchovních nebo psychologické péče podle specifických potřeb klienta. 

V  rámci poradny jsme bezplatně zapůjčovali kompenzační pomůcky (jako např. elektrické polohovací postele, 
kyslíkové koncentrátory, toaletní křesla, invalidní vozíky a  další), edukovali jsme klienty v  používání pomůcek 
a prováděli montáže lůžek v domovech našich klientů.

Ing. Pavlína Furgaľáková



Kniha živých ve společenské místnosti hospice
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BENEFIČNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE
• Jarmark pro hospic pořádaný Římskokatolickou farností Lysá nad Labem 
• Prezentace hospice ve Sboru ČCE v Lysé nad Labem
• Benefiční koncert Prague Cello Quartet v Lysé nad Labem – 3. narozeniny hospice (kostel Narození 

sv. Jana Křtitele)
• Lysá žije 2018 
• Michal Misler běžel 161 km (100 mil) pro hospic kolem Berlínské zdi v rámci závodu The Wall Race
• Národní Svatováclavská pouť
• Benefiční odpoledne farnosti u sv. Matěje v Praze
•  Benefiční večírek organizace InterNations: The Home for Prague Expats 
• Papučový den v rámci celorepublikové kampaně Týden pro hospice
• Jarmark poskytovatelů sociálních služeb Brandýs nad Labem
• Účast na promítání filmu s hospicovou tématikou – Promítej i ty – Sedm písní pro dlouhý život v Českém Brodě 

v klubu Zvonice spojené s diskuzí o nastolených tématech a s informováním o rozvíjení naší činnosti
• Běh pro hospic v Milovicích
• Prezentace hospice – Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou
• Beseda o hospicové péči na brandýském zámku – pořádala MAS Střední Polabí
• Přednáška MUDr. Svatošové v „Oranžové zahradě“, Český Brod
• „Přivítání adventu“ v Lysé nad Labem 
• Prezentace o činnosti hospice ve farnosti Český Brod

• O naší činnosti a akcích jste se mohli dočíst:
Ro ník 58. / erven 2019 / ZDARMA / www.cesbrod.cz
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Benefiční koncert Prague Cello Quartet

Benefiční koncert Prague Cello Quartet



Den pro neziskovky: zaměstnanci Vodafone

Týden pro hospice – Papučový den



Běh pro hospic, Milovice

Běh pro hospic, Milovice



Benefiční večírek organizace InterNations Beseda o hospicové péči, Brandýs nad Labem

Benefiční večírek organizace InterNations Jarmark pro hospic, Lysá nad Labem



Lysá žije 2018

Lysá žije 2018

Lysá žije 2018

Lysá žije 2018



Přednáška MUDr. Svatošové, Český Brod Přednáška MUDr. Svatošové, Český Brod

Přivítání Adventu, Lysá nad LabemPřivítání Adventu, Lysá nad Labem
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VÝHLEDY NA ROK 2019

• Poskytování kvalitní služby umírajícím a pečujícím rodinám 

• Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech domácí hospicové péče a důstojného 
umírání v našem regionu prostřednictvím prezentačních akcí, pořádáním přednášek apod. 

• Otevření nového kontaktního místa pro veřejnost v centru Lysé nad Labem

• Zakoupení dalšího potřebného vozidla pro hospicový tým 

• Přípravné práce pro otevření půjčovny kompenzačních pomůcek pro veřejnost a rozšíření 
sortimentu pomůcek 

• Rozšíření hospicového týmu o zdravotní sestry, lékaře a další spolupracovníky

CO PLÁNUJEME?
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LIDÉ

ORGÁNY ÚSTAVU

Zakladatelé: 
Ing. Pavlína Furgaľáková 
Mgr. Gabriela Skružná 
Mgr. Kajetána Ternbachová 
Bc. Bohumila Urbanová

Ředitelka: 
Ing. Pavlína Furgaľáková (do 31. 5. 2018) 
Bc. Bohumila Urbanová (od 1. 6. 2018)

Revizor: 
PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D.

Členové správní rady: 
Mgr. Štěpánka Vošická (předsedkyně) 
MUDr. Vít Zikán, Ph.D. 
Mgr. Petr Mandys
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LIDÉ
NÁŠ TÝM

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka, odborný garant, sociální 
pracovník

Ing. Pavlína Furgaľáková, ředitelka (do 31. 5. 2018), fundraiser, 
pracovník v sociálních službách

MUDr. Marie Kordíková, odborný garant, lékař paliativní medicíny

Markéta Vaněčková, odborný garant, vrchní zdravotní sestra

Hana Mislerová, zdravotní sestra

Mgr. Alena Smiková, zdravotní sestra

Eva Nosková, administrativní pracovnice

Mgr. Marta Linková, psychoterapeutka 

duchovní dle vyznání 



24    •    Domácí hospic Nablízku, z. ú.

PODPORUJÍ NÁS

Brandýs n. L. – 
Stará Boleslav

Lysá nad Labem Český Brod

Krajský úřad Středočeského kraje

Milovice Nymburk Kostelec nad 
Černými lesy
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PODPORUJÍ NÁS

Města, obce, úřady

Krajský úřad Středočeského kraje, Město Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, Město Český Brod, Město Kostelec nad Černými 
lesy, Město Kostelec nad Labem, Město Lysá nad Labem, Město 
Milovice, Město Nymburk, Město Pečky, Městys Zápy, Obec 
Hlavenec, Obec Jíkev, Obec Kostomlaty nad Labem, Obec 
Křečkov, Obec Ostrá, Obec Poříčany, Obec Přerov nad Labem, 
Obec Starý Vestec, Obec Stratov, Obec Vlkava, Obec Vrátkov, Obec 
Záryby, Obec Zbožíčko
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PODPORUJÍ NÁS
Firmy, nadace a nadační fondy

Církve

ABC Magnet s. r. o.; ACREA CR, spol. s r.o.; Agency Artistic International s.r.o.; Alza.cz a.s.; Ambulance VPL; Autoškola 
Nováček; DROGERIE BARVY-LAKY JAROSLAV MATOUŠ; Farní charita Lysá nad Labem; FBE Praha, s.r.o.; FC Shop s.r.o.; 
Milan Guman – stavební práce; Grafpoint; IN SPACE, s.r.o.; Interiéry Šesták; Iveta Kučerová Přírodní kosmetika s.r.o.; 
Jan Kůla – Projekční činnost; Kaplička Litol, s.r.o.; Květiny ROMANTIC; Liga proti rakovině Praha; LysaFree, z. s.; 
MAS – Střední Polabí, z. s.; Mero ČR a.s.; METAL ARSENAL s.r.o.; Mireas s.r.o.; Nadace Agrofert; Nadace J &T; Nadace 
České spořitelny; Nadace Via; Nadace Vodafone Česká republika; Nadační fond Tesco; Neofoto; OFFICE PRO s.r.o.; 
OptiXs, s. r. o.; Papírnictví – Jiří Ambrož; Rotary Club, Jičín; Šporkova lékárna s.r.o.; TechSoup Česká republika; Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou
Církev bratrská v Milovicích
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburku
Římskokatolická farnost Český Brod
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem
Římskokatolická farnost u sv. Matěje v Praze
Sekulární františkánský řád v ČR
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PODPORUJÍ NÁS

Soukromí dárci

Antošová Klára, Barešová Lucie, Barochová Bohumila, Beneš Libor, Benešová Petra, Baše Monika, Brantová Jitka, 
Buková Vendula, Burianovi, Čechlovská Magdalena, Čechlovský Petr, Červák Luděk, Ehrhardtovi, Fišerová Daniela, 
Forejtová Růžena, Formánková Petra, Frait Jan, Galuščák Kamil, Grochol Aleš, Haizler Pavel, Hanáček František, 
Holanová Jitka, Hospodka Zdeněk, Hruška Martin, Chmelová Lucie, Chýňavovi, Imlauf Karel, Jandová Kateřina, 
Jareš Petr, Jeřábková Jana, Ježdíková Hana, Kalenda Ondřej, Kerdová Marie, Klokočníková Petra, Knězovi, Kordíkovi, 
Kovář Boris, Kovář Luděk, Krejča Jiří, Kubík Jiří, Kučera Tomáš, Kusák Martin, Kusáková Lenka, Lomnická Martina, 
Malá Kateřina, Mandysovi, Melenovská Petra, Melíšková Jitka, McKee Jitka, Misler Michal, Moravec Jan, Mrázková 
Jitka, Mrázová Tereza, Müllerová Marie Kateřina, Nohejlová Michaela, Nováková Květa, Novotný Jakub, Ouzký Karel, 
Pavlicová Jana, Pátková Hana, Pepřová Petra, Pešková Edita, Pianezzerová Marie, Pištěková Šárka, Plavjanik Jan, 
Pospíšil Kamil, Pour Milan, Procházka Josef, Procházka Martin, Puczok Jan, Sulyok Reka, Rousová Kateřina, Sajdlovi, 
Seemannová Hana, Serbus Jiří, Schrötterovi, Smrčinovi, Sokirka Marcel, Soukalová Jana, Šnajder Bohuslav, Šmídová 
Květa, Šorel Petr, Šrollová Jana, Šťastný Robert, Šťastná Kateřina, Švejda Jaromír, Tlapáková Gabriela, Turkovi, Vaněk 
Lukáš, Vaněček Ondřej, Veselá Hana, Vlčková Lucie, Volvovičovi, Vrubelovi, Zavadilová Bohumila, Zatřepálková Jana, 
Zikánovi, Zikánová Marie, Zoubek Alois a mnoho dalších.
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FUNDRAISING
Fundraising patří k důležitým aktivitám mobilního hospice a klade si za cíl získávat finanční nebo jiné prostředky 
na činnost neziskové organizace. 
Jelikož zdravotní pojišťovny stále nehradí domácí hospicovou péči zvláště mobilním hospicům na malých městech, 
prostředky na činnost jsme i v roce 2018 získávali z grantů a dotací, od individuálních i firemních dárců, prostřednic-
tvím veřejné sbírky a benefičních akcí. 
Díky úspěšným grantovým žádostem se nám podařilo získat finanční prostředky na mzdy zdravotních sester a lé-
kaře z Nadace J&T a od Krajského úřadu Středočeského kraje. Na mzdy sociálních pracovníků a dalších pracovníků 
přispěla města Lysá nad Labem, Český Brod, Milovice, Nymburk, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a další. Vybavili 
jsme také naši půjčovnu dalšími kompenzačními pomůckami z grantů od Ligy proti rakovině Praha, Mero ČR a.s., 
Nadačního fondu Tesco, VDV – Nadace Olgy Havlové. 
V říjnu 2018 proběhl již 3. ročník Běhu pro hospic v Milovicích, který pořádá místní Církev bratrská. Poděkování patří 
iniciátorovi a organizátorovi této akce Michalovi Mislerovi a celému jeho týmu. Prezentovali jsme náš hospic na růz-
ných kulturních akcích jako např. Lysá žije!, Národní svatováclavská pouť ve  Staré Boleslavi, Přivítání adventu 
v Lysé nad Labem atd.
Uspořádali jsme úspěšný benefiční koncert populárního uskupení Prague Cello Quartet a další akce pro nás zorga-
nizovali naši podporovatelé. Další příznivci nás podpořili také prostřednictvím darovacího portálu www.darujme.cz. 
V roce 2018 se nám podařilo úspěšně realizovat fundraisingový plán a díky štědrosti sponzorů, individuálních dár-
ců, pořádání benefičních akcí a organizací veřejné sbírky se nám podařilo dosáhnout kladného hospodářského 
výsledku (viz dále), který nám pomůže uskutečnit další rozvoj domácího hospice. Pro nejbližší období plánujeme 
rozšířit půjčovnu kompenzačních pomůcek, nákup automobilu pro hospicový tým a doplnění týmu o další potřeb-
né pracovníky.
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FINANCOVÁNÍ
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018

N
ÁK

LA
D

Y

Spotřeba materiálu a nakupované služby 702 388 Kč
Osobní náklady včetně odvodů  1 042 079 Kč
Ostatní náklady          3 040 Kč
Daně a poplatky          3 060 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku        80 937 Kč
Náklady celkem  1 831 504 Kč

VÝ
N

O
SY

Tržby za vlastní výkony 208 100 Kč
Zúčtování fondů 76 848 Kč
Přijaté příspěvky 1 625 976 Kč
Provozní dotace 936 199 Kč
Ostatní výnosy     76 848 Kč
Výnosy celkem 2 847 124 Kč

Kladný hospodářský výsledek bude využit v dalším období na pokrytí nákladů a plánovaný rozvoj naší organizace.

Plnou verzi výroční zprávy včetně účetní uzávěrky najdete ke stažení na našich webových stránkách www.hospic-lysa.cz.
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PODĚKOVÁNÍ

Poděkování patří vám všem, kteří nás podporujete finančně, materiálně nebo tím, že šíříte 
povědomí o naší službě. 

Děkujeme všem dárcům, firmám, městům, obcím a církvím z našeho regionu za pravidel-
nou podporu. Jste pro nás nezbytným zázemím, bez kterého by zde domácí hospic nebyl. 
Vaší podpory si velmi ceníme zvláště v době, kdy pro malé domácí hospice je velkou zátě-
ží finanční nejistota, která pramení z nedořešeného financování domácí hospicové péče 
ze stran zdravotních pojišťoven a státu.

Velké díky patří také všem členům hospicovému týmu za  jejich obětavou službu a také 
jejich rodinám, bez jejichž pochopení a podpory bychom tuto práci nezvládli. 

V publikaci byly použity snímky poskytnuté NEOfoto, MAS – Střední Polabí a z archivu Domácího 
hospice Nablízku. Děkujeme.
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Domácí hospic Nablízku, z. ú.
Sídlo: Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem
IČO: 04066502
Bankovní spojení: Fio banka, 2300803840 / 2010

Kontaktní pracoviště: 
Husovo nám. 550/5, 289 22 Lysá nad Labem
Tel.: 731 268 306

Ambulance paliativní medicíny:
Masarykova 176/1, 289 22 Lysá nad Labem

e-mail: poradna@hospic-lysa.cz
www.hospic-lysa.cz

Schváleno správní radou Domácího hospice 
Nablízku, z. ú., dne 24. 6. 2019

Domácí hospic Nablízku, z. ú. © 2019



Nablízku těm, kteří nás potřebují ...

Pomáhejte s námi být nablízku nevyléčitelně nemocným, kteří touží 
zůstat doma se svými blízkými až do posledního dechu.

Děkujeme za Vaše dary: č. ú. 2300803840 / 2010, Fio banka, a.s.














