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

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.

Vážení a milí přátelé,

právě držíte v rukou další výroční zprávu Domácího hos-
pice Nablízku, který již pátým rokem doprovází nevylé-
čitelně nemocné a  jejich rodiny ve  východní části Stře-
dočeského kraje. Na  následujících stránkách se můžete 
seznámit s  činností naší neziskové organizace za  loňský 
rok. Naleznete zde statistické údaje, důležité momenty 
roku 2019, přehled hospodaření, naše úspěchy a další plá-
ny do budoucnosti. Dovolím si vám v ní také krátce před-
stavit členy naší správní rady.
Rok 2019 byl pro náš hospic plný pozitivních změn a po-
sunul nás zase o krok dál na cestě v rozvoji a zkvalitňování 
našich služeb. 
Zaznamenali jsme zvýšený zájem klientů o  domácí hos-
picovou péči a  o  konziliární návštěvy paliativního lékaře 
v domácím prostředí. Významným způsobem narostl také 
počet klientů, kterým se dostalo podpory naší sociální po-
radny, a to v celém regionu včetně okrajových částí Prahy.
Těší nás, že odborná péče a  podpora našeho hospicového 
týmu se díky pružnosti a  dostupnosti služeb dostává včas 

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka
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k nevyléčitelně nemocným a  jejich rodinám a pomáhá jim 
tak zvládnout těžké chvíle odcházení jejich blízkého v domá-
cím prostředí až do posledního okamžiku. 
Od našich počátků jsme byli nablízku 135 umírajícím všech 
věkových skupin včetně dětí. Naše péče patřila i  jejich pe-
čujícím rodinám, které díky svojí odvaze, obětavosti a lásce 
předali důležitou životní zkušenost nejen svým blízkým, ale 
i svému širokému okolí. Za jejich svědectví, za chvíle dopro-
vázení, do kterých nás pozvali, jim náleží náš dík a uznání.
S radostí a vděčností pozorujeme rozrůstající se komunitu 
štědrých dárců, která vyrostla z  jednotlivců, firem, nadací, 
měst a  obcí, církví a  dalších organizací z  našeho regionu, 
ale i vzdálenějších míst republiky. Pravidelní dárci jsou pro 
nás velmi důležitou podporou v nezajištěném financování 
hospicové péče ze strany zdravotních pojišťoven a státu. 
Chtěla bych poděkovat všem členům z rozmanité skupiny 
přátel, podporovatelů a sponzorů, kteří společně s námi šíří 
hospicové dílo, a tak pomáhají lidem, kteří se ocitají v sa-
motném závěru svého jedinečného životního příběhu, aby 
tento čas prožili doma se svými blízkými, s odbornou i las-
kavou péčí hospice a rodiny.

Chtěla bych poděkovat celému našemu hospicovému týmu 
za jejich nasazení ve službě nemocným. Velký dík patří také 
jejich rodinám, které vytvářejí potřebné zázemí a mají po-
chopení pro naši náročnou službu. 
I nadále bychom chtěli pokračovat v rozšiřování povědomí 
o hospicové péči, aby se informace o ní dostaly k potřeb-
ným lidem ze všech koutů našeho regionu.
Naše služba je náročná, někdy i vysilující, ale – jak svorně po-
tvrzují všichni členové hospicového týmu – také naplňující, 
smysluplná a krásná. Přinášet úlevu, pomoc, úsměv do situ-
ací, které jsou často plné bolesti, strachu a úzkosti, vnímáme 
jako své poslání. Věřím, že i v příštím roce se nám díky Vaší 
pomoci bude dařit být nablízku všem, kteří nás potřebují.

S vděčností

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka z. ú.    
V Lysé nad Labem 20. 5. 2020

Rok 2019 vnímáme jako další krok na cestě k profesiona-
lizaci hospicové služby, která však neztratila svůj lidský 
rozměr.

• Nový rok jsme zahájili stěhováním do nových a větších 
prostor na Husově náměstí, které jsme získali do proná-
jmu od města Lysá nad Labem. Upravili jsme si je své-
pomocí a díky darům našich sponzorů. Výtvarnice paní 
Barbora Veselá se ujala zcela zdarma návrhu a realizace 
naší hlavní jednací místnosti a svůj úkol splnila nad naše 
očekávání. Prostor příjemně působí nejen na  klienty 
poradny, ale i na tým, který se zde schází k pravidelným 
poradám.

• Od ledna 2019 jsme byli zařazeni do Minimální sítě po-
skytovatelů sociálních služeb Města Nymburk. 

• Začátkem roku 2019 náš tým získal pět nových posil, 
které významně pomohly zajišťovat a rozšiřovat služby 
hospice. Hospicový tým doplnila další zdravotní sestra, 
účetní a ekonomka v jedné osobě, fundraiserka, sociální 
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pracovnice poradny, další lékařka a pracovnice zajišťují-
cí provoz kanceláře.

• V květnu jsme slavnostně otevřeli naše nové kontaktní 
pracoviště za účasti starostů a zástupců měst z regionu 
a uskutečnili historicky první „Den otevřených dveří“.

• V  květnu naše kolegyně Pavlína Furgaláková reprezen-
tovala náš hospic na  Světové konferenci paliativní péče 
v Berlíně (EAPC 2019) díky podpoře Fóra mobilních hospi-
ců a Nadačního fondu Avast.

• V tomto měsíci jsme také podali opětovnou žádost 
na VZP o nasmlouvání úhrady péče ambulance paliativ-
ní medicíny. Dostali jsme již podruhé zamítavé stanovis-
ko, a  to i přes několikanásobný nárůst zájmu pacientů 
o návštěvy paliativního lékaře v domácím prostředí.

• V červnu náš tým vyjel na stáž do Hospice Duha v Hoři-
cích, aby načerpal zkušenosti s domácí hospicovou péčí 
v Královohradeckém kraji. 

• V září jsme otevřeli půjčovnu kompenzačních pomůcek 
pro nemocné a pečující z regionu.

• V říjnu se zástupkyně našeho hospice zúčastnily XI. celo-
státní konference paliativní medicíny v Olomouci.

• V listopadu naše vrchní sestra Markéta Vaněčková popr-
vé vystoupila se svojí přednáškou Být nablízku na konci 
cesty, týkající se autentických zkušeností našeho týmu 
z doprovázení nevyléčitelně nemocných.

• V  listopadu naše pracovnice vyrazily získat zkušenosti 
z  domácí hospicové péče k našim zahraničním souse-
dům do rakouského Gmündu za finanční podpory Fóra 
mobilních hospiců a Nadačního fondu Avast 

• V  prosinci se nám podařilo díky darům od  firem a  fi-
nančním prostředkům z  veřejné sbírky zakoupit další 
potřebné auto pro cesty za našimi klienty. 

Slavnostní otevření nových prostor

Slavnostní otevření nových prostor

Týmové setkání „Do hospicu na pizzu“

Kurz dobré komunikace, Paliativní centrum VFN
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Domácí (mobilní) hospicová péče Nablízku pomáhá nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma, v kruhu nejbliž-
ších. 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 psychoterapeut a duchovní) je 
k dispozici pečujícím rodinám 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Hospicová péče respektuje důstojnost a jedinečnost každé-
ho člověka. Rodinám pečujícím o umírajícího člověka poskytujeme individuálně nastavenou odbornou praktickou pomoc 
i psychickou podporu jak v posledních dnech života nemocného, tak bezprostředně po jeho úmrtí.

Domácí hospicová péče stále není hrazena z prostředků zdravotního pojištění. 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. V několika případech jsme z důvodu špatné sociální situace klientů poskytovali hospicovou péči zdarma. 

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE

V průběhu roku 2019 Domácí hospic Nablízku doprovodil 49 umírajících klientů a jejich rodin. Celkově jsme poskyto-
vali péči 575 dní. Nejkratší doba doprovázení byla 1 den, nejdelší pak 68 dní. V průměru péče trvala 14 dní. Zdravotní 
sestry najezdily celkem 12751 kilometrů. Pečovali jsme o klienty z těchto měst a jejich spádových obcí: Benátky nad 
Jizerou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Český Brod, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Neratovice, 
Nymburk, Poděbrady a Říčany. Několik nemocných bylo také z okrajových částí Prahy.
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AMBULANCE PALIATIVNÍ MEDICÍNY

Lékařky MUDr. Kateřina Nekolná a MUDr. Marie Kordíková

Ambulance paliativní medicíny je určena pro pacienty s pokročilými nádorovými i nenádorovými onemocněními, je-
jichž stav je komplikován nejrůznějšími symptomy jako neztišitelná bolest, dušnost, zvracení, neklid, úzkosti, deprese, 
delirium. Naše ambulance je mobilní, tzn. že vyšetření probíhají ve vlastním prostředí pacientů, bez nutnosti zatěžovat 
je transportem.

V roce 2019 jsme uskutečnili celkem 110 lékařských vyšetření klientů. Z tohoto počtu bylo 47 vyšetření příjmových, 
tj. spojených s přijetím klienta do péče domácího hospice. Zbylých 63 návštěv proběhlo formou konziliárního vy-
šetření. Další lékařské návštěvy se pak týkaly již přijatých pacientů v rámci poskytování hospicové péče. Opakovaně 
například provedly naše lékařky v domácím prostředí punkci ascitu. Tento výkon, kvůli kterému by jinak nemocný 
musel absolvovat náročnou cestu do nemocnice a zpět, jsme také ambulantně poskytli sedmi pacientům, kteří byli 
v péči agentur domácí péče.

Vyšetření paliativní ambulance se uskutečňují na žádost praktických lékařů, pečující rodiny nebo agentury domácí péče. 
Výstupem lékařského vyšetření je lékařská zpráva s návrhem další léčby symptomů nemoci. Pokud se v rámci vyšetření 
rozhodne o přijetí pacienta do naší hospicové péče, následuje nastavení podrobného plánu léčby, která se nadále denně 
upravuje podle stavu nemocného.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Služba odborného sociálního poradenství je především zaměřena na podporu nevyléčitelně nemocných, pečujících 
rodin a pozůstalých v období zármutku po smrti blízkého. Informuje o možnostech a realizuje pomoc při doprovázení 
umírajícího člověka v domácím prostředí. 

Jde například o poradenství ohledně příspěvku na péči, jednání s úřady, případné zprostředkování kontaktů na lůžkové 
hospice, zajištění duchovní nebo psychologické péče podle specifických potřeb klienta.

V roce 2019 naše sociální poradna poskytla 1362 intervencí 426 klientům. Klienty jsme přijímali v prostorách soci-
ální poradny. Převážná část intervencí poradny se však odehrála v domácím prostředí klientů. Naše pracovnice za 
nimi najezdily 4778 kilometrů.
Uskutečnili jsme také četná individuální setkání pozůstalých rodin našich klientů, které jsme v  uplynulém roce 
doprovázeli.

Mgr. Vendula Buková, sociální pracovnice

Kniha živých ve společenské místnosti hospice
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Kompenzační pomůcky bezplatně zapůjčujeme našim klientům v domácí hospicové péči. Od září 2019 se nám podařilo 
služby půjčovny rozšířit i pro pečující z našeho regionu, kteří potřebují zajistit pomůcky pro péči o své dlouhodobě ne-
mocné blízké.

V roce 2019 jsme zapůjčili 159 kompenzačních pomůcek (elektrické polohovací postele, kyslíkové koncentrátory, to-
aletní křesla, invalidní vozíky a další) v celkové době 4954 zápůjčních dní.

Během roku jsme díky darům mohli doplnit sortiment pomůcek o další kyslíkové koncentrátory, elektrická poloho-
vací lůžka, invalidní vozíky a  mnoho jiných užitečných pomůcek usnadňujících péči o  nemocné v  jejich domácím 
prostředí. 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
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• Ekumenická bohoslužba v Nymburce s prezentací hospice 
• Benefiční Řemeslný jarmark pořádaný Fajn klubem v Lysé nad Labem 
• Benefiční koncert Komorního sboru Vocalica v Českém Brodu zorganizovaný místním sborem ČCE
• Prezentace hospice na Dnu pro rodiny v Českém Brodu
• Benefiční představení Divadla Víti Marčíka Labyrint Světa - u příležitosti 4. výročí založení hospice
• Slavnostní otevření nového kontaktního pracoviště hospice v centru Lysé nad Labem za účasti starostů 

a představitelů měst z regionu a první Den otevřených dveří pro veřejnost
• Lysá žije 2019
• Nymburské posvícení
• Benefiční koncert kapely TřeshBand v letním Kině Lysá
• „Podzimní trhy poskytovatelů sociálních služeb“ v Nymburce
• Národní Svatováclavská pouť
• Běh pro hospic v Milovicích s podporou Nadace Divoké husy
• Účast na promítání filmu s hospicovou tématikou Českém Brodě v klubu 

Zvonice spojené s prezentací pokračující činnosti hospice
• Přednáška Být nablízku na konci cesty o zkušenostech z doprovázení 

hospice Nablízku v Městské knihovně v Lysé nad Labem
• „Vítání adventu“ v Lysé nad Labem
• Rozsvícení vánočního stromu v Nymburce

• O naší činnosti a akcích jste se mohli dočíst a doslechnout:

BENEFIČNÍ A OSVĚTOVÉ AKCE

Benefiční koncert sboru Vocalica, Český Brod

„Den otevřených dveří“ v nových prostorách

Č
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Vás srdečně zvou na přednášku

BÝT NABLÍZKU 
NA KONCI CESTY…

Zkušenosti z doprovázení 
umírajících v péči domácího hospice

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v 18 hod.  
v Městské knihovně v Lysé nad Labem

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Městská knihovna v Lysé nad Labem

Lysá žije 2019

Nymburské posvícení

Přednáška Být nablízku na konci cesty,  
Městská knihovna Lysá nad Labem
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Národní svatováclavská pouť, Stará Boleslav

Běh pro hospic, Milovice

Běh pro hospic, Milovice VÝHLEDY NA ROK 2020

• Poskytování kvalitní služby umírajícím a pečujícím rodinám 

• Doplnit tým o další zdravotní sestru a lékaře 

• Pokračovat v šíření povědomí o domácí hospicové péči a o možnostech důstojného 
umírání pořádáním přednášek a prezentačních akcí v dalších městech našeho regionu

• Získat další potřebné auto pro rozšiřující hospicový tým

• Zvýšit informovanost o nové službě půjčovny pomůcek v regionu a rozšířit sortiment 
o další pomůcky

CO PLÁNUJEME?
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PODPORUJÍ NÁSPODPORUJÍ NÁS

MĚSTA, OBCE, ÚŘADY

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Český Brod, 
Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, 
Milovice, Nymburk, Pečky, Poděbrady, Úvaly, Zápy

Bříství, Káraný, Kostomlaty nad Labem, Křečkov, Mochov, Ostrá, 
Poříčany, Přerov nad Labem, Sojovice, Starý Vestec, Stratov, 
Šestajovice, Vlkava, Vrátkov, Záryby, Zbožíčko

Krajský úřad Středočeského kraje

Brandýs n. L. – 
Stará BoleslavLysá nad Labem Český BrodKrajský úřad Středočeského kraje

Milovice NymburkČelákovice
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PODPORUJÍ NÁS
FIRMY A ORGANIZACE

CÍRKVENADACE A NADAČNÍ FONDY

ABC Magnet s. r. o.; Agency Artistic International s.r.o.; Ambulance VPL; Autoškola Nováček; Cattus s.r.o.; Barbora 
Veselá; Divadlo Víti Marčíka; DROGERIE BARVY-LAKY JAROSLAV MATOUŠ; Fajn Klub; Farní charita Lysá nad Labem; 
FBE Praha, s.r.o.; Fórum mobilních hospiců z.s.; Grafpoint; Charita ČR; Ing. Jiří Malina; Junák – český skaut, středisko 
Lysá nad Labem, z. s.; Kapela TřeshBand; Komorní sbor Vocalica; Kovona a.s.; Květiny ROMANTIC; Lékárna v Italské 
(Milovická lékárna s.r.o.); Liga proti rakovině Praha z.s.; LysaFree, z. s.; MAS – Střední Polabí, z. s.; Mero ČR a.s.; 
METAL ARSENAL s.r.o.; Mireas s.r.o.; Moje kytice, s.r.o., Moneta Money Bank, a.s.; MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek; 
MUDr. Tomáš Přikryl; Neofoto; OFFICE PRO s.r.o.; OptiXs, s. r. o.; Papírnictví – Jiří Ambrož; Podlahy Šesták s.r.o.; 
Řeznictví a uzenářství Píša; ŠKODA AUTO a.s.; Šporkova lékárna s.r.o.; TechSoup Česká republika

Církev adventistů sedmého dne v Poděbradech
Církev bratrská Milovice
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
Sbor Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou

Nadace Agrofert
Nadace ČEZ
Nadace Divoké Husy
Nadace GCP
Nadace J &T
Nadační fond Avast
Nadační fond Tesco
Nadační fond Umění doprovázet
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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PODPORUJÍ NÁS
SOUKROMÍ DÁRCI NAD 1000 KČ 
Antošová Klára, Austová Barbora, Barochová Bohumila, Beneš 
Libor, Beneš Zdeněk, Benešová Petra, Bílá Denisa, Blecherovi, 
Buková Vendula, Burdová Kristýna, Burianovi, Čech Jan, Černý 
Josef, Červák Luděk, Dědkovi, Didunyk Petr, Doležal David, 
Doležalová Štěpánka, Dostálková Zdeňka, Drahotský Daniel, 
Fišerová Daniela, Formánková Petra, Frait Jan, Galuščák Kamil, 
Gregorová Marie, Gurrick Lucie, Hampeis Tomáš, Hampták Petr, 
Hanke Radim, Havlíčková Hana, Holanová Jitka, Holzner Štěpán, 
Hnilicová Jana, Hofman Jiří, Horáková Miroslava, Chýňavovi, 
Jandová Kateřina, Jareš Petr, Jeřábková Jana, Ježdíková Hana, 
Ježková Gabriela, Juřicová Jitka, Kazda Antonín, Kerdová 
Marie, Klementová Ema, Klokočníková Petra, Kodeš Matěj, 
Kodlová Jiřina, Kolínská Ivana, Kordík Josef, Kohoutovi, Kovář 
Boris, Kovář Luděk, Krausová Renáta, Kršňáková Ivana, Kubík 
Jiří, Kučerová Markéta, Kupčíková Jana, Kusáková Lenka, 
Kutáč Daniel, Labíková Gabriela, Lomnická Martina, Ludvík 
Jaromír, Malá Kateřina, Mandysovi, Malík Vojtěch, Marek Jan, 
Marek Karel, Melenovská Petra, McKee Jitka, Misler Michal, 
Moravec Jan, Moravcová Olga, Mrázková Jitka, Müllerová Marie 
Kateřina, Nováková Marie, Němec Jan, Němečková Helena, 
Nidlová Zita, Novotný Jakub, Otáhal Lubor, Pátková Hana, 
Pečená Andrea, Pepřová Petra, Pešková Edita, Pianezzerová 
Marie, Pištěková Šárka, Plechlovi, Pospíšil Kamil, Procházka 

Josef, Předota Stanislav, Puczok Jan, Rousová Kateřina, Rýdl 
Jakub, Seemannová Hana, Schröfel Erik, Schröfelová Milena, 
Schrötterovi, Smrčinovi, Sojka Michael, Soukalová Jana, 
Strachová Zdeňka, Sudková Jana, Syrová Pavlína, Šálek Jaromír, 
Šárová Marie, Šimorda František, Šlechta Patrik, Šling Marek, 
Šorel Petr, Šrollová Jana, Šťastný Robert, Šťastná Kateřina, 
Švejda Jaromír, Štěpán Vojtěch, Števová Klára, Štrejbarová 
Marie, Šubrtová Alenka, Tengler Tomáš, Tintěrovi, Tlamychová 
Karla, Tlapáková Gabriela, Turkovi, Tužinský Martin, Udržalová 
Iveta, Váňa Petr, Vaněk Lukáš, Vaněček Ondřej, Veselá Hana, 
Viktoriová Zuzana, Vlčková Lucie, Vodenka Jaroslav, Volvovičovi, 
Vrubelovi, Zikánovi, Zikánová Marie 

…  a  mnoho dalších drobných nejmenovaných dárců, kteří 
přispěli na náš účet, přes portál darujme.cz a nebo při našich 
prezentačních akcích do veřejné sbírky. Srdečné díky za každý 
dar.

Dobrovolníci a podporovatelé: Brantová Jitka, Ehrhardtová 
Daniela, Fišerová Daniela, Hospodka Zdeněk, Chmelová Lucie, 
Kutálková Iveta, McKee Jitka, Nohejlová Michaela, Součková 
Johana, Závorková Blanka Alžběta, Žáková Martina a mnoho 
dalších. Všem ze srdce děkujeme!

Návštěva P. Martina Sklenáře z Č. BroduSchůzka organizátorů Běhu pro hospic

Výroba oblíbených hospicových perníčkůDobrovolnice, Běh pro hospic, Milovice
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FUNDRAISING

V roce 2019 jsme se systematicky věnovali získávání finančních či jiných prostředků – fundraisingu. Naše hospicové 
služby doposud nejsou hrazeny z veřejného pojištění. Na úspěšnosti fundraisingových aktivit proto přímo závisel 
objem činnosti i dynamičnost rozvoje naší organizace. 

Získali jsme podporu z mnoha zdrojů – od krajského úřadu, měst a obcí, od nadací a nadačních fondů, církví a charita-
tivních organizací, od firem a jednotlivců. Významnou finanční pomoc přinesly také benefiční akce – kulturní, spole-
čenské i sportovní. Dárci přispívali rovněž na účet veřejné sbírky nebo prostřednictvím portálu wwww.darujme.cz. 
Této podpory si velmi vážíme a moc za ni děkujeme. 

Chcete patřit do velké rodiny našich příznivců a dárců a pomáhat tak s námi?

Můžete nás podpořit finančním příspěvkem na účet č. 2300803840/2010 – Fio banka, a.s.
Můžete zaslat svůj dar prostřednictvím www.darujme.cz.
Můžete s námi spolupracovat jako dobrovolník.
Můžete se zúčastnit benefičních akcí konaných v náš prospěch (např. tradiční Běh pro hospic v Milovicích).

POMÁHÁTE S NÁMI!

https://www.darujme.cz/darovat/1000118?amount=500
https://www.darujme.cz/darovat/1000118?amount=500
http://bph-milovice.cz/
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FINANCOVÁNÍ

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

N
ÁK

LA
D

Y

Spotřebované nákupy a služby 1 013 373 Kč
Osobní náklady    1 965 108 Kč 
Ostatní náklady a daně          32 638 Kč
Odpisy, rezervy          636 848 Kč
NÁKLADY CELKEM 3 647 967 Kč

VÝ
N

O
SY

Tržby za za služby 295 642 Kč
Provozní dotace 1 141 625 Kč
Přijaté příspěvky 1 935 354 Kč
Veřejná sbírka 288 617 Kč
VÝNOSY CELKEM 3 661 238 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ            13 271 Kč

Tuto výroční zprávu i výroční zprávy z předchozích let najdete na našich webových stránkách www.hospic-lysa.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala celému Vašemu 
týmu za podporu, kterou jste nám poskytli.
Děkuji za Vaše služby, za  krásný lidský přístup. Smekám před Vámi 
a děkuji, že s Vaší pomocí jsme mohli doprovodit babičku bezbolest-
ně a v klidu na druhou stranu. 
Byla jsem Vám moc vděčná, že jste nám vyšli vstříc, že jste byli tak 
flexibilní, poskytli nejen pomůcky, léky, ale i vlídné slovo, pohlazení, 
obejmutí. 
V dnešní uspěchané nekontaktní době, jste pro mě byli tím světlem, 
sluncem, které nás doprovázelo na cestě. Přeji Vám všem mnoho sil, 
úsměvů, a jestli se to dá tak napsat, i spokojených klientů :-) 
Děkuji, že jste…

Stanislava K., Kostomlaty nad Labem

Moc děkuji za vaší podporu. Musím sestřičkám i paní doktorce po-
děkovat za úžasný přístup, jak k manželovi tak i k nám rodině. Nemít 
takovou oporu v  dětech, asi bych to sama nezvládla. Ještě jednou 
díky moc. Vaši službu ocení pouze ten, kdo se ocitne v takové situaci 
jako byla u nás. Díky moc a přeji Vám, ať se dobře daří jak v osobním 
životě, tak profesním.

Ivana V., Český Brod 

S manželem jsme říkali, že Vy všechny sestry jste andělé, že Vaše prá-
ce není práce, ale poslání. Umožnit člověku důstojně zemřít doma 
a pomáhat i rodině, za to vše jsme Vám nesmírně vděčni. 
Manžel byl šťastný, že mohl ty poslední dny života trávit v našem no-
vém domečku se mnou a s naší rodinou, to by bez Vašeho hospicu 
nebylo vůbec možné.
Ještě jednou za vše děkujeme a přeji hodně sil do Vaší práce.
S úctou

Martina D., Tuchoraz

Ještě jednou bych Vám chtěla touto cestou moc a  moc poděkovat 
za Vaši práci a  pomoc, které si nesmírně vážím. Vůbec si nedokážu 
představit, jak bych to bez Vás zvládla. Jste skvělé a úžasné. Ještě jed-
nou moc děkuji.

Iveta Š., Záryby

Za všechny z naší rodiny moc děkuji za vstřícnost a rychlost, s jakou 
jste zareagovali na naši žádost o podporu a pomoc.
Vše bylo profesionální a přesto nesmírně milé a lidské, děkuji.

Roman F., Mladá Boleslav

Z DOPISŮ TĚCH, KTERÝM JSME BYLI NABLÍZKU…
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PŘEDSTAVUJEME VÁM SPRÁVNÍ RADU HOSPICE

Mgr. Štěpánka Vošická
45 let, vdaná, maminka 2 dcer; 
vystudovala Střední zdravotnickou 
školu, magisterské studium FTVS UK; 
učitelka v mateřské škole; zastupitelka 
města Lysá nad Labem

„Myšlenka založení mobilního hospice 
v Lysé mi od začátku přišla úžasná. 
Jsem ráda, že zakladatelky přes 
všechny počáteční obtíže přivedly 
skvělý nápad k reálnému cíli. Díky 
tomu již 5 let v našem městě  funguje 
skvělý hospicový tým, který poskytuje 
neocenitelnou službu nejen nemocným 
v terminálním stadiu, ale i jejich blízkým. 
Patří jim můj hluboký dík a obdiv.“

doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
48 let, ženatý, otec 2 synů; žije 
v Milovicích; pracuje jako vedoucí 
lékař Osteocentra III. interní kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze a vyučuje na 1. lékařské 
fakultě UK v Praze

„Podporuji Domácí hospic Nablízku, 
protože je to pomoc na cestě, kdy se 
nemocný člověk může plně spolehnout 
na to, že nebude trpět a nebude 
opuštěn. Umírající člověk potřebuje ty, 
kteří jej mají rádi a rozumějí mu.“

Mgr. Petr Mandys
39 let, ženatý, otec 3 dcer; žije v Lysé 
nad Labem; pracuje jako programátor  
ve firmě CertiCon, a. s.

„Před více než deseti lety, když mi 
umíral tchán, jsem sám zažil, jak velkou 
oporou pro rodinu je služba domácího 
hospice. Jsem proto velmi rád, že máme 
domácí hospic také v našem městě. Je 
pro mě ctí a povzbuzením být součástí 
komunity, která se kolem Domácího 
hospice Nablízku vytvořila a vlastně 
stále tvoří.“

PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D
49 let, ženatý, otec 2 synů a dcery;  
žije v Lysé nad Labem; ekonom, 
pracuje v České národní bance jako 
poradce bankovní rady; externě 
vyučuje na Fakultě sociálních věd UK 
v Praze 

„Proč spolupracuji s Domácím 
hospicem Nablízku? Rád pomáhám 
dobrým věcem a možná taky skrytě 
doufám, že jednou dostanu slevu.“ :–)

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 25. 6. 2020
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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.


