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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  
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.

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka



Vážení a milí přátelé,

Domácí hospic Nablízku vstupuje do  šestého roku své 
služby. 
Dny roku 2020 probíhaly ve stínu pandemie koronaviru. 
Na jaře jsme nastavovali krizové plány péče a současně 
se potýkali např. s  nedostatkem ochranných pomůcek. 
Zažili jsme však úžasnou vlnu solidarity, kdy nám dobří 
lidé nabízeli pomocnou ruku, nosili vyrobené štíty nebo 
doma ušité roušky pro naše pracovníky a  klienty. Pod-
zimní vlně jsme sice čelili mnohem lépe vybaveni, ale 
přesto u několika členů týmu obávaná nemoc propukla, 
naštěstí bez vážných následků. 
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Mnohé se v  naší zemi zastavilo, ale náš hospic provoz 
nepřerušil. Řešili jsme neustále se měnící epidemiolo-
gická opatření a připravovali se na přijetí covid pozitiv-
ních pacientů. Několik jsme jich také skutečně doprová-
zeli, ale očekávaný nápor nepřišel. Zdravotnický systém 
byl nastavený spíše na  intenzívní péči, a  nevyléčitelně 
nemocní umírali v  nemocnicích. Přesto počet klientů 
domácího hospice nadále rostl. Od  počátku činnos-
ti hospice jsme posledními dny života doprovodili již 
na 200 umírajících. Odbornou pomocí a podporou jsme 
byli nablízku i jejich rodinám. 
Sociální poradna hospice nabídla svou novou službu 
„Pomoc a podpora v době pandemie“ všem, kteří během 
této doby řešili péči o své blízké anebo o své drahé přišli 
a neměli čas se s nimi rozloučit.
Půjčovna poskytovala ve  zvýšené míře kyslíkové kon-
centrátory, polohovací postele a  další pomůcky nejen 
hospicovým pacientům, ale také lidem v  rekonvales-
cenci nebo s těžším průběhem covidu. Díky tomu mohli 
zůstat v domácím prostředí nebo se do něj z nemocnice 
dříve vrátit. 

Pandemický rok 2020 měl svá specifika. Mrzelo nás, že 
jsme nemohli (až na malé výjimky) pořádat společné akce 
a potkávat se s vámi. Nemohl se uskutečnit tradiční Běh 
pro hospic ani žádný z oblíbených jarmarků. Mnohá tý-
mová setkání a také veškeré vzdělávací aktivity se musely 
přesunout do online prostoru. Větší tíha ležela i na našich 
rodinách, zvláště tam, kde jsme svou službu museli sklou-
bit s péčí o vzdělávání našich dětí na distanční výuce.
Při zpětném pohledu však vidíme i  mnoho věcí, kte-
ré nás těší. Navzdory všem těžkostem nás  neopouští 
komunita podporovatelů a  přátel našeho hospice.  Její 
podporu  velmi cítíme a  ze srdce děkujeme všem, kteří 
nás jakýmkoliv způsobem podpořili, povzbudili a obda-
rovali. Těší nás, že rodiny spokojené s naší péčí předávají 
reference na  naše služby dalším pečujícím, kteří potře-
bují pomoc, a tak společně s námi šíří myšlenku domácí 
hospicové péče. Velkou radost nám v červenci udělal dar 
od ŠKODA AUTO a.s. v podobě zbrusu nového vozu Oc-
tavia combi, který od prvního dne denně putuje po ces-
tách našeho regionu, aby přinášel hospicovou pomoc 
do domovů našich klientů. V říjnu jsme stihli uskutečnit 
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benefiční divadelní představení Oskar a růžová paní, kte-
ré bylo milým nádechem před podzimní vlnou pande-
mie. Rok jsme uzavřeli pozváním veřejnosti ke skromné-
mu adventnímu zastavení v hospici.
Na následujících stránkách bych se s vámi ráda podělila 
o to, co dalšího nám rok 2020 přinesl, jak se nám dařilo 
sloužit, získávat prostředky na naši službu a celkově hos-
podařit.
Také bych vám v  letošním roce chtěla blíže představit 
tým našich pracovníků, kteří obětavě doprovázejí naše 
nemocné. Nejen jim, ale celému hospicovému týmu 
bych závěrem ráda poděkovala za  nasazení, iniciativu 
a spolupráci při službě těm, kteří potřebují oporu v těž-
kých chvílích. 
 
Srdečně 
 

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka z. ú.    
V Lysé nad Labem 20. 5. 2021
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Domácí (mobilní) 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, ne-
volnost, 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. 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. Naše činnost je proto financována pře-
devším z darů, sbírek, pomocí grantů a účelových dotací. Nemocný a jeho rodina přispívají jen symbolickou částkou 
250 Kč na jeden den péče. Avšak peníze nesmí být nikdy překážkou, a proto jsme v několika případech z důvodu tíživé 
sociální situace klientů poskytovali hospicovou péči zcela zdarma.

MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE

V průběhu roku 2020 Domácí hospic Nablízku doprovodil 56 umírajících klientů a jejich rodin. Celkově jsme po-
skytovali péči 741 dní. Nejkratší doba doprovázení byla 1 den, nejdelší pak 55 dní. V průměru péče trvala 13 dní. 
Zdravotní sestry najezdily celkem 26 789 kilometrů. Pečovali jsme o klienty z těchto měst a jejich spádových obcí: 
Benátky nad Jizerou, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Český Brod, Kolín, 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

Ambulance 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. Naše ambulance je mobilní, tzn. že vyšetření probíhají ve vlastním prostředí pacientů, bez nut-
nosti zatěžovat je transportem. 

V roce 2020 jsme uskutečnili celkem 111 lékařských vyšetření klientů. Z tohoto počtu bylo 56 vyšetření příjmo-
vých, tj. spojených s přijetím klienta do péče domácího hospice. Zbylých 55 návštěv proběhlo formou konziliár-
ního vyšetření. Další lékařské návštěvy se pak týkaly již přijatých pacientů v rámci poskytování hospicové péče. 
Naše lékařky například v domácím prostředí provedly opakovaně punkci ascitu. Tento výkon, kvůli kterému by 
jinak nemocný musel absolvovat náročnou cestu do nemocnice a zpět, jsme také ambulantně poskytli několika 
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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„Kniha živých“ v kontaktních prostorách hospice

Hospicový tým při pravidelné supervizi



ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Služba odborného sociálního poradenství je především zaměřena na podporu nevyléčitelně nemocných, pe-
čujících rodin a pozůstalých v období zármutku po smrti blízkého. Informuje o možnostech péče a realizuje po-
moc 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 2020 naše sociální poradna poskytla 1888 intervencí 512 klientům. Klienty jsme přijímali v prostorách 
sociální poradny. Převážná část intervencí poradny se však odehrála v domácím prostředí klientů. Naše pra-
covnice za nimi najezdily 3988 kilometrů. 
Uskutečnili jsme také četná individuální setkání pozůstalých rodin našich klientů, které jsme v uplynulém roce 
doprovázeli. 
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Půjčovna je podpůrnou službou pro všechny v našem regionu, kteří pečují o své nemocné blízké. Zdravotní a kompenzač-
ní pomůcky značně usnadňují práci pečujícím, poskytují nemocným vyšší komfort a zlepšují kvalitu jejich života.

V roce 2020 jsme lidem po úrazu, nemocným a seniorům zapůjčili 272 kompenzačních pomůcek na 4512 zápůjčních 
dní. Nejvíce pomůcek využili obyvatelé Lysé nad Labem, Brandýsa – Staré Boleslavi, Českého Brodu, Mladé Boleslavi 
a Nymburka. Nejčastěji jsme půjčovali elektrická polohovací lůžka, toaletní křesla, invalidní vozíky a koncentrátory 
kyslíku.

Během roku se nám díky dotacím, grantům a soukromým darům podařilo získat téměř 50 nových pomůcek. Například 
7 nových invalidních vozíků, 6 koncentrátorů kyslíku, WC křesla, sedačky do sprchy a vany, lineární dávkovač léků, chirur-
gickou odsávačku, antidekubitní polštáře a podložky a jiné. I díky těmto pomůckám můžeme nabízet profesionální péči 
o nemocné a podporu pečujícím v jejich domácím prostředí.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
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• Prezentace hospice v Českém Brodě v rámci Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky 
s režisérem Jiřím Strachem

• Přednáška o zkušenostech z naší hospicové péče v Městské knihovně v Sadské  
• Nymburské posvícení  
• Poříčanský jarmark 
• Podzimní trhy poskytovatelů sociálních služeb v Nymburce 
• Zapojení do celorepublikové kampaně DOMA. Týden pro mobilní hospice  
• Benefiční divadelní představení Oskar a růžová paní  
• Papučový den v Domácím hospici Nablízku
• Den otevřených dveří pro veřejnost v kontaktním pracovišti hospice 
• Adventní zastavení v Domácím hospici Nablízku  
• TV NOVA: natáčení Snídaně s Novou v kontaktním pracovišti hospice

• O naší činnosti a akcích jste se mohli dočíst:
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Českobrodský
ZPRAVODAJ



Den otevřených dveří v hospici, Lysá nad Labem

Přednáška v Městské knihovně v Sadské

Koledník Tříkrálové sbírky v Českém Brodě



S režisérem Jiřím Strachem v Českém  
Brodě (Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky)



Benefiční představení „Oskar a růžová paní“

Den otevřených dveří, Lysá nad Labem

Adventní zastavení v hospici 

Papučový den v hospici



ORGÁNY ÚSTAVU

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

Ředitelka: 
Bc. Bohumila Urbanová

Revizor: 
PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D.

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

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka, vedoucí sociálního poradenství 
 
MUDr. Marie Kordíková, vedoucí lékařka ambulance paliativní medicíny

MUDr. Kateřina Nekolná, lékařka ambulance paliativní medicíny 
 
Markéta Vaněčková, vrchní zdravotní sestra 
Hana Mislerová, zdravotní sestra 
Mgr. Alena Smiková, zdravotní sestra 
Petra Pepřová, zdravotní sestra 
 
Mgr. Vendula Buková, sociální pracovnice 
Lenka Pešoutová, DiS., sociální pracovnice a vedoucí půjčovny pomůcek 
Mgr. Marta Linková, psychoterapeutka 
 
Mária Miškayová, provozní a administrativní pracovnice 
Renáta Neufusová, ekonomka a účetní 
Jana Popovičová, fundraiserka 
Miroslav Kostolný, technický pracovník
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MUDr. Marie 
Kordíková,  
vedoucí lékařka 
ambulance paliativní 
medicíny

„Umírat doma je 
normální. Ráda pomohu 
v hospici ve spolupráci 
se skvělými sestrami 
rodinám ke klidnému 
a pokojnému umírání 
jejich blízkých. Cítím 
vděčnost, že mohu 
doprovázet člověka 
v závěru jeho života 
společně s jeho blízkými.“

Mgr. Alena Smiková, 
zdravotní sestra 

„Při práci v hospici si 
stále více uvědomuji, 
jak moc jsem vděčná 
za život a také za to, 
že mohu ulevit lidem 
od různých fyzických 
i psychických potíží, 
které umírání obvykle 
doprovází. Vážím si také 
toho, že smím prochá-
zet tímto náročným 
obdobím s rodinou 
pacienta: vyslechnout, 
pomoci, podepřít, pros-
tě být jim nablízku.“ 

MUDr. Kateřina 
Nekolná, lékařka 
ambulance paliativní 
medicíny

„Baví mě být nablízku, 
když je třeba. Je prima, 
že můžeme pomoci 
dopřát nemocnému 
a jeho blízkým být 
společně doma i v těch 
nejtěžších chvílích 
života.“

Markéta Vaněčková, 
vrchní zdravotní 
sestra

„Práce v hospici 
je pro mě velkým 
obdarováním. Považuji 
za čest, že smím 
doprovázet nemocné 
tím jedinečným, 
převzácným časem 
jejich odcházení, 
nadlehčovat jim to 
těžké, podpírat jejich 
blízké. Denně se 
dotýkám tajemství…“

Hana Mislerová,  
zdravotní sestra 

„Některé rodiny se vám 
silně vryjí do paměti. 
Jejich laskavost, 
humor, vnitřní síla. 
Těžké i krásné chvíle. 
Možná už nebude 
příležitost se potkat,  
ale nezapomenete…“
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Petra Pepřová, 
zdravotní sestra 

„Jsem vděčná za ten 
krátký čas,  
kdy mohu být 
nablízku. Obdivuji 
odhodlání, sílu 
a lásku, kterou 
pečující dávají, 
a smíření, které často 
vidím.“

Bc. Bohumila 
Urbanová, vedoucí 
sociální pracovnice 

„Pracovat v hospici 
je pro mě radost 
a obohacení. 
Za pomoci přátel, 
všech podporovatelů 
a hlavně díky 
skvělému týmu se nám 
daří šířit hospicové 
dílo. Pomáháme tak 
lidem v samotném 
závěru jejich životního 
příběhu, aby tento čas 
mohli prožít doma se 
svými blízkými.“

Mgr. Vendula 
Buková, sociální 
pracovnice 

„V práci v hospici 
a pro hospic 
nacházím naplnění 
a jistý půvab. Vím, 
že dělám důležitou, 
potřebnou, 
smysluplnou 
a užitečnou práci 
v souladu se svým 
hodnotovým 
žebříčkem. Baví 
mě ji dělat zároveň 
rozumem i srdcem.“

Lenka Pešoutová, 
sociální pracovnice 
a vedoucí půjčovny 
pomůcek

„Práce pro hospic 
mi přináší nadhled 
nad malichernými 
problémy a otázkami, 
uspokojení, když se 
daří pomoci klientovi 
a jeho rodině, růst – 
odborný i osobnostní. 
A občas taky trochu 
smutku smíšeného 
s nadějí, když na mě 
dolehnou těžké příbě-
hy našich pacientů.“

Mgr. Marta Linková,  
psychoterapeutka

„Odchod člověka 
ze světa považuji 
za klíčovou 
záležitost v životě. 
Dobrý konec života 
má moc pozitivně 
ovlivnit další životy 
pozůstalých. Dobrá 
smrt je přínosem 
a šancí nejenom 
pro nejbližší,  
ale i pro širší 
komunitu, a dokonce 
i pro společnost.“
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Krajský úřad Středočeského kraje
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Brandýs n. L. – 
Stará BoleslavLysá nad Labem Český Brod

Hl. město PrahaMilovice NymburkMladá BoleslavČelákovice



ÚŘADY, MěSTA, MěSTYSE, OBCE

Krajský úřad Středočeského kraje

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Český Brod, 
Dobrovice, Hlavní město Praha, Kostelec nad Černými lesy, 
Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem, Městská část Praha 8, 
Milovice, Mladá Boleslav, Nymburk, Pečky, Poděbrady, Sadská

Městys Kounice, Městys Nehvizdy

Bříství, Hradištko-Kersko, Kostomlaty nad Labem, Kouty, Křečkov, 
Lhota, Mochov, Ostrá, Poříčany, Přerov nad Labem, Skorkov, 
Sokoleč, Stará Lysá, Tuchoraz, Vlkava, Vrátkov, Záryby, Zeleneč
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FIRMY A ORGANIZACE

CÍRKVE

NADACE A NADAČNÍ FONDY

ABC Magnet s. r. o. • Ambulance VPL • Autoškola Nováček • Beránek, spol s.r.o. • DROGERIE BARVY-LAKY 
JAROSLAV MATOUŠ • Farní charita Lysá nad Labem • FBE Praha, s.r.o. • Fórum mobilních hospiců z.s. • Grafpoint • 
HANKA MOCHOV s.r.o. • HOLLEN CZ s.r.o. • Charita ČR • Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z. s. • 
Kapela TřeshBand • Knihkupectví Cesta - Ing. Tomáš Hadáček • Kovona a.s. • Květiny ROMANTIC • Lékárna v Italské - 
Milovice • Liga proti rakovině Praha z.s. • LysaFree, z. s. • Marek Černohorský • MAS – Střední Polabí, z. s. • 
Mero ČR a.s. • METAL ARSENAL s.r.o. • Mireas s.r.o. • Moje kytice, s.r.o. • Masážní studio Sluníčko • Moneta Money 
Bank, a.s. • MŠ Pampeliška a MŠ Čtyřlístek • MUDr. Tomáš Přikryl • Neofoto - Michaela Nohejlová • OFFICE PRO s.r.o. • 
OptiXs, s. r. o. • Papírnictví – Jiří Ambrož • PH-tonery s.r.o. • Podlahy Šesták s.r.o. • Řeznictví a uzenářství Píša • 
ŠÍSTKOVA FARMA s.r.o. • SP Dražice s.r.o. • 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 Nymburce • 
Římskokatolická farnost Český Brod • Římskokatolická farnost Lysá 
nad Labem • Římskokatolická farnost u sv. Matěje v Praze • Sbor 
Církve bratrské v Benátkách nad Jizerou • Sekulární františkánský 
řád v ČR

Nadace Agrofert 
Nadace ČEZ 
Nadace J&T 
Nadační fond Umění doprovázet 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
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SOUKROMÍ DÁRCI 

Antošová Klára, Austová Barbora, Barochová Bohumila, Bárová Marta, 
Bednářová Zuzana, Beneš Zdeněk, Benešová Petra, Beran Ladislav, 
Bohutínská Eva Mgr., Buková Vendula, Burianová Marie, Čadílek Jan, 
Černý Josef, Červák Luděk, Červeňáková Daniela, Dědkovi, Denová 
Hossamel, Didunyk Petr, Dolejšová Libuše, Doležalová Štěpánka, Došlá 
Eva, Drahotský Daniel Ing., Dvořáková Jitka, Ehrhardtová Daniela, 
Farkaš Slavomír Mgr., Férová Radka, Filipová Zdenka, Fišerová Daniela, 
Formánková Petra, Frait Jan prof. Dr. Ing., Frantík Daniel, Freibergová 
Eva, Haizler Pavel, Haizler Štěpán, Hanušová Helena, Hladík Jiří, 
Hloušková Miroslava, Holanová Jitka, Holzner Štěpán, Horák Jiří, Horák 
Pavel, Hotovcová Blanka, Chmelová Lucie, Chreňová Jana, Jandová 
Kateřina, Jareš Petr, Jeřábková Jana, Ježdíková Hana, Ježková Gabriela, 
Jílek Pavel, Jiroutková Tereza, Juřicová Jitka, Karamon Josef, Kavalírová 
Helena, Kazda Antonín MUDr., Kerdová Marie, Klokočníková Petra, 
Knitlová Jana, Knížová Lenka, Kodlová Jiřina, Kolínská Ivana, Koníčková 
Alena, Kopecká Martina, Kordíkovi, Kovář Boris Ing., Králová Stanislava, 
Křížová Marie, Kubík Jiří, Kučerová Markéta, Kusáková Lenka PhDr., 
Kutáč Daniel, Kutálková Iveta, Lauberová Kamila, Lendelová Eva, 
Lomnická Martina, Lomová Dana, Malá Kateřina, Malíková Veronika, 
Malina Jiří Ing., Málková Petra, Mandysovi, Mareš Zdeněk, Moravec 
Jan, Mrázková Jitka, Müllerová Marie Kateřina, Nekolná Kateřina 
MUDr., Němcovi, Novákovi, Novotný Jakub, Palánová Jolana, Pátková 
Hana, Pečený Štěpán, Pepřová Petra, Pešková Edita, Petrlík Radek, 

Pianezzerová Marie, Pištěková Šárka, Pospíšil Kamil, Procházka 
Josef, Provazníková Eva, Předotovi, Přikryl Tomáš MUDr., Puczok Jan, 
Reisinger Jan, Robeš Martin, rodina Ledeckých, Rousová Kateřina, 
Rýdl Jakub, Řípová Jana, Sedláčková Martina, Seemannová Hana, 
Skalická Eva MUDr., Sládek Jiří, Smik David, Smrčinovi, Soukalová Jana, 
Šatná Nicola, Šlechta Patrik, Šorel Petr, Šrollová Jana, Šťastná Kateřina, 
Šťastný Robert, Štěpán Vojtěch, Števová Klára, Štrejbarová Marie, 
Švarcová Jitka, Švejda Jaromír, Tintěra Antonín, Tlamychová Karla, 
Tlapáková Gabriela, Truksa Jan, Turek Pavel, Vaculíková Dana, Vajgl 
Libor, Valisková Zuzana, Veselý Jakub, Vlčková Lucie, Vodenka Ladislav, 
Volvovičovi, Vondra Jiří Mgr., Votýpkovi, Vrbková Martina, Vrubelovi, 
Vtípilová Ivana, Zikánová Marie Ing., Zikánovi, Žáková Martina, Žídek 
František

… a mnoho dalších drobných nejmenovaných dárců, kteří přispěli 
na náš účet, přes portál darujme.cz anebo 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, Soukalová 
Jana, Závorková Blanka Alžběta, Žáková Martina a  mnoho dalších. 
Všem ze srdce děkujeme!
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Výpočetní technika, dar od Moneta – Money BankNávštěva bratří františkánů

Adventní perníčky od dobrovolnicPředání daru od VDV – Nadace Olgy Havlové



V roce 2020 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 cha-
ritativních organizací, od firem a jednotlivců. Kvůli koronavirové pandemii jsme v loňském roce bohužel nemohli 
v plánovaném rozsahu organizovat již tradiční kulturní, společenské a sportovní benefiční akce, které nám přinášejí 
nejen milé příležitosti, jak se potkat s našimi dárci a příznivci, ale také nám pomáhají získat nemalý příspěvek do roz-
počtu hospice. Dárci přispívali rovněž na účet veřejné sbírky nebo prostřednictvím portálu wwww.darujme.cz. 

Všech forem podpory si velmi vážíme a moc za ni děkujeme.

Staňte se členem velké rodiny našich příznivců a dárců a pomáhejte společně s námi. 
Jak nás můžete nás podpořit:
• finančním příspěvkem na účet 2300803840/2010 – Fio banka, a.s. 
• zasláním daru prostřednictvím www.darujme.cz
• věcným darem
• dobrovolnickou činností
• účastí na benefičních akcích konaných v náš prospěch (např. tradiční Běh pro hospic v Milovicích)

POMÁHÁTE S NÁMI!

28    •    Domácí hospic Nablízku, z. ú.

FUNDRAISING

http://bph-milovice.cz/


Den otevřených dveří – dar od Škoda Auto a.s.

Den otevřených dveří, Lysá nad Labem

Dary od Nadačního fondu Umění doprovázet



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020

N
Á

KL
A

D
Y

Spotřebované nákupy a služby 1 274 689 Kč

Osobní náklady  2 422 676 Kč 

Ostatní náklady a daně 29 629 Kč

Odpisy, rezervy 602 572 Kč

NÁKLADY CELKEM 4 329 566 Kč

VÝ
N

O
SY

Tržby za služby 435 169 Kč

Provozní dotace 1 484 825 Kč

Dary 2 282 340 Kč

Veřejná sbírka 160 381 Kč

VÝNOSY CELKEM 4 362 715 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 33 149 Kč

Tuto výroční zprávu i výroční zprávy z předchozích let najdete na našich webových stránkách www.hospic-lysa.cz.
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• Tržby za služby• Provozní dotace• Dary• Veřejná sbírka

Výnosy

• Spotřebované nákupy a služby• Osobní náklady• Ostatní náklady a daně• Odpisy, rezervy

Náklady

1 %

10 %

29 %

34 %

56 %

52 %

14 %

4 %

https://www.hospic-lysa.cz/




„Jak se tatínkova nemoc zhoršovala, měli jsme čím dál větší 
strach, že se o něj nedokážeme postarat a nebudeme schopni 
splnit přání nás všech, aby mohl zemřít doma. Pak jsme dosta-
li kontakt na Domácí hospic Nablízku. Pomoc byla dokonalá, 
profesionální, a  přitom velmi lidská. Přáli bychom všem, aby 
jejich blízcí mohli odejít tak klidně a důstojně.“

Lucie B., Úvaly

„Chtěla jsem Vám všem strašně moc poděkovat za práci a péči, 
kterou odvádíte s  obrovskou laskavostí, obětavostí a  úsmě-
vem. Byly jste mně i tatínkovi skutečně na blízku, když to pro 
nás bylo nejdůležitější.“

Martina V., Horoušany

„Chtěla bych Vám ještě jednou moc poděkovat za  Vaši péči 
a podporu, kterou jste nám poskytli a která nám byla opravdu 
velkou oporou. Prosím také o velké poděkování Vaší kolegyni 
paní Alence, která nám se vším pomohla v onen poslední den 
života mého manžela. Bez ní bychom to těžko zvládli.“

Petra K., Nehvizdy

„Maminka byla výjimečně dobrá a laskavá bytost a jsme rádi, že 
jste nám umožnili prožít její poslední chvíle spolu v rodinném 
kruhu. Rozloučení proběhlo v pořádku a bylo krásné. Službu, 
kterou lidem poskytujete, teď vidím v úplně jiném světle a bez 
ohledu na to, jaký kdo jsme, si myslím, že by si ji zasloužil kaž-
dý. Nepřestanu obdivovat Vaše nasazení a výjimečnou ochotu 
pomoci se situacemi, do  kterých se člověk dostává a  neví si 
s nimi rady. Jste opravdu lidé na svých místech. Vážím si Vaší 
práce a chválím Vás, kde mohu.“ 

Zdeněk M., Hradešín

„Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou poděkovala za Váš 
přátelský, vstřícný a velice fundovaný přístup a péči o mého 
manžela. Opravdu jste ve velké míře pomáhaly zahánět moji 
bolest a stíny. Jsem za to neskonale vděčná Vám všem. Oslo-
vení „andělé“ je zcela na místě. Vždy o Vás takto hovořím a ho-
vořit budu.“

Jana N., Brandýs nad Labem

Z DOPISŮ TěCH, KTERÝM JSME BYLI NABLÍZKU…
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• I nadále naplňovat poptávku po kvalitní hospicové péči a službách 
umírajícím a jejich pečujícím rodinám

• Pokračovat v osvětové činnosti prostřednictvím přednášek, 
prezentačních a benefičních akcí v našem regionu, a tak šířit 
povědomí o možnostech důstojného umírání v domácím prostředí

• Rozšířit hospicový tým o další členy (zdravotní sestry, lékaře, 
pracovníka public relations a fundraisera)

• Získat prostředky na zakoupení dvou automobilů k pokrytí 
rozrůstajících se služeb

• Rozvíjet služby půjčovny pomůcek a rozšiřovat jejich nabídku 

• Jednat s úřady o podpoře a se zdravotními pojišťovnami 
o možnostech úhrady domácí hospicové péče

CO PLÁNUJEME?

34    •    Domácí hospic Nablízku, z. ú.

VÝHLEDY NA ROK 2021

Oslava výročí založení hospice
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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
Účet veřejné sbírky: Fio banka, 2100835565/2010

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
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Vaše dary nám pomáhají být  
nablízku těm, kteří nás potřebují.Děkujeme! 

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


