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DOMÁCÍ HOSPIC PÍSEK 
STŘEDISKO DM CČSH 

1  Úvodní slovo 

 

Vážení a milí přátelé, 

máte před sebou první výroční zprávu Domácího hospice Athelas – střediska Diakonie  

a misie Církve československé husitské. Hospic má za sebou první rok práce a pomoci 

terminálně nemocným lidem na Písecku.   

Dali jsme si za úkol nejen pomoci umírajícím, ale také šířit a prosazovat úctu k lidskému 

životu ve všech jeho fázích. Smyslem naší péče je zachování lidské důstojnosti, zmírnění  

tělesného a duševního strádání nemocného, a poskytnutí pomoci a podpory rodině, které 

blízký člověk umírá. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému hospicovému týmu za jejich práci a především 

za jejich lidskost. Hospicová péče je týmovou prací lidí, kteří mají stejný cíl a jsou ochotni,  

i přes svou rozdílnost (nebo právě díky ní), se o umírajícího a jeho blízké postarat po stránce 

tělesné, sociální, duševní a duchovní.  

Chtěla bych poděkovat také všem našim klientům, kteří nám dovolili jít s nimi na jejich 

poslední životní cestě a umožnili nám tak alespoň na okamžik se stát součástí jejich 

životního příběhu. To oni byli a jsou našimi učiteli. Pomáhají nám si uvědomovat, co je 

v životě, v umírání i v okamžiku smrti důležité - je to přání  „Nebýt sám“ a „Být milován“. 

Děkuji rodinám nemocných, které byly a jsou tak statečné, že své blízké doprovázejí až  

do konce jejich životní poutě. Umožňují milovanému člověku zemřít doma v kruhu rodiny  

a přátel, v klidu, bez zbytečných bolestí. Ukazují nám, že láska, pokora, obětavost a blízkost 

jsou hodnoty, které se nedají koupit za žádné peníze. 

Je před námi další rok práce, kterou věnujeme našim klientům. A budeme napjatě čekat, 

zda konečně bude domácí hospicová péče hrazena zdravotními pojišťovnami, budeme 

doufat, že podpora města Písek a dalších dárců a sponzorů bude pokračovat, a tím se budou 

finančně podílet na pomoci dalším terminálně nemocným a jejich rodinám. 

Do letošního roku jdeme s výzvou nebát se dát najevo pocity vůči ostatním i vůči sobě, 

neboť cit je to, co nás dělá lidmi, neboť „Ne všechny slzy jsou ke škodě“. 

 

Mgr. Milada Štojdlová - předsedkyně střediskové rady a zdravotní sestra 
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2  Základní informace 

Domácí hospic Athelas - středisko Diakonie a misie Církve československé husitské 

Identifikační číslo:  03663353  

Sídlo:    Budějovická 204/13 

    397 01 Písek 

Statutární orgán: 

Předseda střediskové rady: Mgr. Milada Štojdlová 

Místopředseda střediskové rady: Bc. Daniela Nechvátalová 

Ředitel střediska: Bc. Zdeněk Herout 

Kontakt:   www.hospic-pisek.cz  
    +420 774 858 487 

    kontakt@hospic-pisek.cz 

Číslo účtu:    8491450001/5500 

Vznik organizace:  23.12.2014 

Číslo a místo registrace:  5-013-69845/2014, Ministerstvo kultury ČR 

Zřizovatel:    Církev československá husitská 

    Wuchterlova 5 

    166 26 Praha 6 - Dejvice 

    IČ: 00445185 
 

 

Středisko Diakonie a misie Církve československé husitské je zřízeno k účelům 

diakonické, misijní a sociální činnosti v souladu s posláním Diakonie a misie Církve 

československé jako celku. 
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3  Pracovní tým 

Lékaři 

 MUDr. Marcela Zachatá – lékařka (dobrovolnice) 

 MUDr. Milan Rataj – odborný garant (dobrovolník) 

 MUDr. Jan Kvasnička – lékař (dobrovolník) 

 

Zdravotní sestry 

 Lucie Hudáková, DiS – vrchní sestra, odborný garant ošetřovatelské péče 
(HPP) 

 Mgr. Milada Štojdlová (DPP) 

 Zdeňka Suchanová (dobrovolník) 

 Gabriela Čechová (DPP)  
 

 

Sociální pracovníci 

 Bc. Daniela Nechvátalová (HPP) 

 Bc. Zdeněk Herout (HPP, dobrovolník) 

 

Ošetřovatelky  

 Iva  Lednická (DPP) 

 Alice Kortusová (HDP) 

 

Ostatní členové týmu 

 Bc. Běla Marková - účetní (dobrovolník) 

 Mgr. Kateřina Hamrová - psychoterapeut (DPP) 

 Bc. Lenka Baďurová -  koordinátorka dobrovolníků (dobrovolnice) 

 Mgr. Lenka Hanusová - grantový poradce a koordinátor (dobrovolník) 

 

Externisté 

 PhDr. Sylva Hönigová 

 

… a mnoho dalších, kteří pro nás pracovali bez nároku na odměnu. 
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4  Domácí hospicová péče  

Domácí (mobilní) hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná  
v přirozeném domácím prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo 
konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Hospicová péče je komplexní a snaží  
se uspokojit jak fyzické, tak i psychické, sociální a duchovní potřeby nemocného. 
Proto náš tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, ošetřovatelky, 
psychoterapeut a duchovní. Zdravotní tým je pacientovi i jeho blízkým k dispozici  
7 dní v týdnu, 24 hodin denně.  

Naším cílem je zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým 
onemocněním a umírajícím, v posledních dnech jejich života. Za nejdůležitější 
považujeme lepší zvládání bolesti, dalších průvodních jevů terminálních stádií 
onemocnění a prožití posledních dnů lidského života v domácím prostředí se svými 
blízkými. Hospicová péče otevírá prostor pro důstojné doprovázení člověka na jeho 
poslední životní cestě.  

Smyslem hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu 
důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, 
ale i po jeho úmrtí.  

Podmínky pro přijetí:  

 Pacient zná svou diagnózu a svobodně se rozhodl zůstat v domácím 
prostředí ve společnosti svých blízkých. 

 Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu a byla u něj 
ukončena kurativní léčba (tzn. léčba vedoucí k uzdravení). 

 Alespoň jeden blízký se rozhodl převzít odpovědnost za každodenní 
celodenní péči o nemocného. 

 Pacient i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí, zaměřenou na léčbu bolesti 
a mírnění dalších projevů, které nemoc přináší. 

 Tým hospice je schopen odborně a kapacitně zajistit nemocnému 
adekvátní péči. 

 Místo bydliště, kde je o nemocného pečováno, není vzdáleno více než  
25 km od Písku. 

 Nemocný i pečující souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů. 
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V současnosti tato služba není hrazena zdravotními pojišťovnami. Jsme tedy 
odkázáni na financování z darů, grantů a veřejné podpory. I z tohoto důvodu  
je nutností, aby se každý náš klient finančně spolupodílel na této péči.  

 
Domácí hospicová péče:   250 Kč denně ode dne přijetí 
Příspěvek na dopravu za jednu návštěvu:  
    do 10 km zdarma  
    10 – 20 km 100 Kč 
    20 – 25 km 150 Kč 

Cenu se však pokoušíme upravit tak, aby byla v případě opravdového zájmu 
dostupná každému. 

V roce 2015 jsme doprovodili celkem 10 klientů. Z tohoto počtu byly 4 ženy  
a 6 mužů. 

 nejstarší klient narozen 1930 

 nejmladší klient narozen 1971 
 

Doprovázeli jsme klienty z: 

 Písku - 6 klientů 

 Záhoří - 1 klient 

 Chlaponic - 1 klient 

 Krče u Protivína - 1 klient 

 Níkovic u Milevska - 1 klient 

Celkově jsme o naše hospicové klienty pečovali 195 dní. V tomto počtu není 
započítána péče o rodiny po úmrtí klienta. 

V roce 2015 jsme uspořádali v listopadu první "Setkání pozůstalých", kde  
se mohou setkat rodiny a přátelé našich bývalých klientů, společně sdílet ztrátu 
svého blízkého nebo si jen popovídat a zavzpomínat. Toto setkání vede naše 
psychoterapeutka Mgr. Kateřina Hamrová. 

Pro naše zaměstnance jsme uspořádali 4 supervizní setkání pod vedením  
PhDr. Sylvy Hönigové. 
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5  Odborné sociální poradenství  

 
Poradna Domácího hospice Athelas poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky  

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách. 

 

Poslání poradny  

Posláním poradny Domácího hospice Athelas je poskytovat občanům informace, 

podporu a doprovázení v době vážného, dlouhodobého, onkologického 

onemocnění, a v nelehké době po úmrtí někoho blízkého, formou odborného 

sociálního poradenství. 

 

Cíle služby 

 pomoci uživateli zorientovat se a adaptovat na náročnou životní situaci  

 pomoci uživateli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do konce 
života 

 formou poradenství a doprovázení pečujícím pomoci zvládnout tuto 
obtížnou životní situaci 
 

Obecné vymezení cílové skupiny 

 osoby v krizi 
 

Formy poskytování služeb 

 ambulantní forma  

 terénní forma  

 telefonicky 

 e-mailem 
 

 

Všichni pracovníci Domácího hospice Athelas (včetně dobrovolníků a stážistů) 

dodržují Etický kodex týmu Domácího hospice Athelas. 
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Provozní doba poradny, Budějovická 204/13, Písek 

 

Odborné sociální poradenství 

Den Provozní doba Místo 

Pondělí 9.00 - 12.00 Poradna 

Úterý 12.00 - 15.00 Poradna 

Středa 11.00 - 14.00 Domácí prostředí uživatele 

Čtvrtek 9.00 - 13.00 Poradna 

Pátek zavřeno   

 

Po dohodě lze domluvit poradenství i v jiném čase, než je provozní doba poradny. 

 

Služby poradny jsou dostupné všem zájemcům o službu, v případě, že se z vážných 

důvodů nemůže uživatel dostavit do poradny (zdravotní důvody, nebo péče o vážně 

nemocného), je služba poskytnuta v domácím prostředí uživatele. 

 

Úhrada služby  

Služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

V roce 2015 jsme měli 108 kontaktů, osobních nebo telefonických. 
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6  Terénní odlehčovací služby 

Terénní odlehčovací služby jsou registrovanou sociální službou, kterou poskytujeme 

dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,  

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Poslání služby 

Posláním terénních odlehčovacích služeb je poskytnout potřebnou podporu  

a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno  

v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní 

potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak 

umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a vyřízení potřebných 

záležitostí. 

 

Cíle služby 

 umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném (domácím) prostředí  
a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší 
možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života 

 umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek 

 zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího 
 

Obecné vymezení cílových skupin 

 osoby s jiným zdravotním postižením  

 osoby se zdravotním postižením  

 senioři  
 
Služby poskytujeme osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které je pečováno  
v domácím prostředí. 
 
Služby poskytujeme také lidem, u kterých lékaři diagnostikovali onkologickou 
nemoc ve stádiu, v němž již není pravděpodobné vyléčení (kteří však mohou být 
aktivně léčeni radioterapií či chemoterapií), nebo nenádorové nemoci (např. 
pokročilý syndrom demence s výrazně sníženou schopností pohybu, bez možnosti 
chůze), a kteří si přejí zůstat ve svém domácím prostředí. 
 
Služby jsou určeny klientům od 18 let věku. 
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Za jakých podmínek 

 na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování služby 

 úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 
108/2006 Sb. a jeho vyhláškou 505/2006 Sb. 

 úhrada je 120,- Kč/hodinu, ke každé cestě připočítáváme individuálně čas  
na cestu pracovníka nezbytný k dopravení se do domácnosti 

 služby nabízíme formou pravidelné i jednorázové pomoci 
 

Kde a kdy je služba poskytována 

 odlehčovací služby poskytujeme uživatelům v domácnostech v okruhu 25km 
od Písku 

 zpravidla od pondělí do pátku a to mezi 9 -15 hodinou 
 

Dle aktuální kapacity a dle dohody je možné domluvit se i na jiném čase 

poskytování. 

 

 

Kapacita služby 

4 uživatelé/den 
 

 

V roce 2015 jsme poskytli terénní odlehčovací službu 5 klientům: z Olešné, 

Mirovic, Purkratic a Písku (2). Celkem jsme vykonali 154 návštěv v rodinách 

v rozsahu 485 hodin.  
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7  Osobní asistence 

Osobní asistenci poskytujeme dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách. 

Poslání služby 

Posláním služby je pomáhat prostřednictvím osobních asistentů občanům  

se zdravotním postižením a seniorům se zajištěním činností, které vyplývají z jejich 

individuálních potřeb, a které nemohou vykonávat samostatně. Naše služba 

napomáhá k integraci našich cílových skupin uživatelů do společnosti. 

 

Cíle  

 umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí  
a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší 
možné míře zachovat důstojný a plnohodnotný život 

 umožnit uživatelům služby v nejvyšší možné míře zapojení se do běžného 
života společnosti 

 zamezit sociální izolaci uživatele služby 
 

Obecné vymezení cílových skupin 

 osoby s jiným zdravotním postižením  

 osoby s tělesným postižením  

 senioři 
 

Služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, a které žijí v domácím 
prostředí. 
 
Služby jsou určeny klientům od 18 let věku. 
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Kde a kdy je služba poskytována 

 služby osobní asistence poskytujeme uživatelům v domácnostech v okruhu 
25km od Písku 

 všechny dny v týdnu (Po 8 - 17, Út 8 - 16, St 8 - 17, Čt 8 - 16, Pá 8 - 16,  
So 8 - 16, Ne 8 - 16) 

 dle aktuální kapacity a dle dohody je možné domluvit se i na jiném čase 
poskytování služby 

 

Za jakých podmínek 

 na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování služby 

 úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 
108/2006 Sb. a jeho vyhláškou 505/2006 Sb. 

 úhrada je 120,- Kč/hodinu, ke každé cestě připočítáváme čas na cestu 
pracovníka nezbytný k dopravení se do domácnosti 

 služby nabízíme formou pravidelné i jednorázové pomoci 
 

Kapacita služby 

4 uživatelé/den 

 

V roce 2015 jsme poskytli osobní asistenci jednomu klientovi z Čížové, kde jsme 

vykonali dvě návštěvy v rodině v celkové době 6 hodin. 
 

 



                                                         14 
 

 

 

  

DOMÁCÍ HOSPIC PÍSEK 
STŘEDISKO DM CČSH 

 

8  Kalendář akcí 

 

 
Leden 

 spuštěny webové stránky hospice www.hospic-pisek.cz 

 prezentace hospice a převzetí sbírky na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů 

 stáž zdravotních sester a lékařky v Hospici sv. Jana N. Neumanna 

v Prachaticích 

Únor 

 stáž sester a sociálního pracovníka v domácím hospici Duha Hořice 

Březen 

 představení hospice starostce města Písku 

 účast na semináři hospice Cesta domů v Praze 

Duben 

 vernisáž a výstava fotografií klientů z hospice sv. Jana N. Neumanna 

v Prachaticích a přednáška Magdy Kümmelové z Modré pomněnky v ČB 

 setkání a prezentace  praktickým lékařům z Písku a okolí, přednáška primářky 

hospice Cesty domů MUDr. Závadové 

 účast zdravotní sestry na kurzu ELNEC (Rajhrad u Brna) 

 účast na konferenci Paliativní péče v Prachaticích 

 prezentace hospice v Nemocnici Písek 

 prezentace hospice na Diecézním shromáždění Církve československé 

husitské v Českých Budějovicích 

 sbírka ve prospěch Domácího hospice Athelas na akci TIMBERSPORTS v Písku 

a v Milevsku 

 účast na konferenci o hospicové péči v Táboře 

 

Květen 

 setkání domácích hospiců ve Vinoři (J. Sieberová, kardinál M. Vlk,  

MUDr. M. Svatošová) 

 Den otevřených dveří hospice - Čaj o páté - zahradní slavnost 

 

 

 

 

 

 



                                                         15 
 

 

 

  

DOMÁCÍ HOSPIC PÍSEK 
STŘEDISKO DM CČSH 

 

Červen 

 první hospicový klient 

 TV spot - představení hospice na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=h4Mpiqgkxq8  

 prezentace hospice pro Úřad práce ČR (Milevsko - hosté z Německa) 

 

Červenec 

 umístění sbírkové kasičky v rámci veřejné sbírky v lékárně Dr. Max 

 návštěva hospice sv. Kleofáše v Třeboni  

 nákup zdravotnických pomůcek (lineární dávkovače, odsávačky, 

antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku) 

 návštěva z Hospice Duha Hořice  

Srpen 

 nabírání nových sil 

 

Září 

 setkání jihočeských domácích hospiců v Třeboni 

 přednáška hospice v Nemocnici v Písku (ve spolupráci s Domácím hospicem 

Jordán z Tábora) 

 účast na seminářích Akademie Modrého života ČSOB v Praze 

 příprava a spolupořádání 1. Hospicové konference v Plzni (kardinál M. Vlk, 

J.Sieberová, MUDr. M. Svatošová, MUDr. Cajthamlová a další) 

Říjen 

 prezentace hospice a ostatních poskytovatelů paliativní péče v JČ kraji v tisku 

- MF Dnes 

 přednášky našich zdravotních sester a sociálních pracovníků na kurzech  

Pečuj doma - přednášky pro odbornou i širokou veřejnost 

 rozhovor o hospicové péči v Českém rozhlase České Budějovice 

 Podnikatelské fórum - prezentace hospice pro JHK a setkání s předsedou  

HK Vladimírem Dlouhým 

 účast zdravotní sestry na kurzu ELNEC (Rajhrad u Brna) 
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Listopad 

 Hospicový týden - akce pro širokou veřejnost:  

Přednáška MUDr. Marie Svatošové v Prácheňském muzeu, hospicový 

bazárek v Centru kultury, židovské tance v Husově sboru, Listování - Legenda 

H+Z ve Sladovně, divadelní představení Prácheňské scény v Divadle  

Fr. Šrámka, pěvecký koncert Sborissima ve Sv. Trojici, koncert skupiny 

Safenat Paneach v Divadelní kavárně, loutkové představení v divadélku 

Nitka, den otevřených dveří a dílničky pro děti v sídle hospice 

 první "Setkání pozůstalých" v našem hospici 

 účast na setkání zakladatelů domácích hospiců v ČR u kardinála M. Vlka 

 Adventní charitativní koncert vokální skupiny Marika Singers v Děkanském 

kostele 

Prosinec 

 Prezentace a přednáška o domácím hospici a poskytování specializované 
paliativní péče na střední zdravotnické škole v Písku 

 vánoční setkání celého týmu 
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9  Naši dárci a podporovatelé 

Plzeňská diecéze CČSH 

Město Písek 

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Písek 

Nadace KB a.s. Jistota 

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové 

Nadační fond Weil - Gotshal 

Nadační fond Umění doprovázet 

ČSOB Akademie modrého života 

Nadační fond Pohlazení pro stáří, Čimelice 

Komunitní nadace KONABO Blanicko - Otavská 

Město Chýnov   

SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice 

Náboženská obec CČSH Písek 

Náboženská obec CČSH Březnice  

Náboženská obec CČSH Mirovice 

Martin Komárek, Osek  

RITAS s.r.o., Praha 9 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

TECHNICAL Industries s.r.o., Praha 2  

Jihočeské týdeníky - Písecké postřehy, Milevské noviny 

Písecký deník 

Písecký svět 

Český rozhlas České Budějovice 

Týdeník 5 plus 2 

VRBKA střechy s.r.o., Písek 

Krýsl & Sikora Advisory s.r.o., Praha 5 - Motol 

Sanofero s.r.o., Písek 

MEDICIMMO s.r.o., Písek  

Lékárna U Palmy s.r.o., Protivín  

Prácheňská lesní a dřevařská s.r.o., Praha 5 

Bc. Běla Marková, Oldřichov 

Mgr. Milada Štojdlová, Písek 

Mgr. Pavel Eybert, Chýnov 

Ing. Ivan Kalina, CSc., Olešná  

Hana Fleischmannová, Něžovice  

Marek Svoboda, Praha 2 

Jíří Kálal, Čížová  
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Marie Baumanová, Vacov Rohanov  

Filip Hajný, Písek 

Markéta Hajná, Písek 

Hana Hajná, Písek 

Ladislav Bendula, Milevsko 

Vladimír Děrda 

Ing. Andrea Čížková 

Mgr. Zdeněk Lískovec 

Jiří Štok, Roztoky u Prahy 

občané obce Skály 

manželé Kortusovi, Mirovice 

Jiří Herout, Milevsko 

PhDr. Sylva Hönigová, Čížová 

Dana Švehlová, Albrechtice nad Vltavou 

Michal Polanecký, Milevsko 

Petr Kolařík, Písek 

Petr Horák, Písek 

Prácheňské muzeum, Písek 

Centrum kultury, Písek 

Lechajim - taneční soubor, Písek 

Divadlo Fr. Šrámka, Písek 

Sladovna Písek 

Římskokatolická církev, Písek 

Divadelní kavárna, Písek 

Jihočeská hospodářská komora - oblastní kanceláře Písek a Milevsko 

Nemocnice Písek a.s. 

Oblastní charita Písek 

Diakonie ČCE Písek 

Lazariánská pomoc, Chotěboř 

AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o., Písek 

DK Milevsko 

Vokální skupina Marika Singers 

MUDr. Marie Svatošová, Praha 

Vojtech Pekárik, Písek 

Divadelní spolek Prácheňská scéna, Písek 

Pavel Oubram, České Budějovice 

Tomáš Drápela, České Budějovice 

Pěvecký sbor Sborissimo při DDM Písek 

Kapela Safenat Paneach 

Divadelní spolek Nitka, Písek 
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10  Výkaz zisků a ztráty 

 

 

Výkaz zisků a ztráty 
2015 Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 

Náklady 804637,10 0 906628,86 

Spotřebované nákupy 308291,10 0 308291,10 

 - DDHM 160731,60 0 160731,60 

 - materiál 4150,00 0 4150,00 

 - zdravotnický materiál 22985,74 0 22985,74 

 - energie 18432,00 0 18432,00 

 - ostatní služby a cestovné 83559,76 0 83559,76 

Mzdové náklady 482504,00 0 482504,00 

Daně a poplatky 4825,00 0 4825,00 

Finanční náklady 9017,00 0 9017,00 

Výnosy 1196854,61 0 1216854,61 

Tržby od klientů 111330,00 0 111330,00 

Příspěvky a dotace 602138,00 0 622138,00 

Dary a sbírky 483361,00 0 483361,00 

Ostatní příjmy 25,61 0 25,61 

Hospodářský výsledek 392217,51 0 310225,75 

Daň 11590,00 0 11590,00 

HV po zdanění 380627,51 0 380627,51 
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11 Účetní rozvaha 

 

 

Rozvaha 
Aktiva k 31.12. minulé období 

2015 btto korekce netto 

Aktiva celkem 639881,90 160731,60 479150,30 0,00 

Stálá aktiva 160731,60 160731,60 0,00 0,00 

DDHM 160731,60 160731,60 0,00 0,00 

Oběžná aktiva 25220,00 0,00 25220,00 0,00 

Pohledávky 25220,00 0,00 25220,00 0,00 

Finanční aktiva 453930,30 0,00 453930,30 0,00 

Ostatní aktiva  0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasiva k 31.12. Minulé období 

Pasiva celkem 479150,30 0 

Vlastní zdroje 380627,51 0 

Hospodářský výsledek 380627,51 0 

Cizí zdroje 76483 0 

Dodavatelé 10558 0 

Zaměstnanci 27918 0 

Pojistné 11927 0 

Daně a poplatky 14915 0 

Ostatní závazky 11165 0 

Ostatní pasiva 22039,79 0 

Výnosy příštích období 20000,00 0 

Dohadné účty 2039,79 0 
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12  Z dopisů 

 

Vážené a milé pracovnice Domácího hospice Athelas v Písku. 

V nejtěžších životních chvílích naší maminky a v situaci, kdy jsme jako rodina  

již nezvládali plnohodnotně zabezpečit veškerou péči, kterou její zdravotní stav 

vyžadoval, stala se Vaše pomoc tím, co pomohlo naší mamince strávit doma  

a v rodinném kruhu těžké dny až do poslední možné chvíle. 

Váš citlivý lidský přístup a Vaše profesionalita velice usnadňovali naší mamince její 

pobyt na lůžku i její postupné smiřování se s nevyhnutelným. Velice si toho vážíme.  

Dovolte nám, abychom upřímně a z celého srdce poděkovali za Vaši pomoc. 

Domácímu hospici Athelas v Písku přejeme, aby se mu dařilo dlouho pomáhat 

potřebným tak dobře, jako začínal v naší rodině. 

Snad k tomu alespoň trochu přispěje i náš skromný finanční dar, který přikládáme. 

Rodina Kalinova, Olešná 

 

Děkuji všem sestřičkám a sociální pracovnici  z Domácího hospice Athelas  

za každodenní péči, kterou projevily těžce nemocnému Jaroslavu Nohelovi. Pečovali 

nejen o pacienta, ale věnovali se i celé rodině. Péče byla obdivuhodná a úžasná. 

Zesnutím Jaroslava Nohela péče neskončila a jsou i nadále kdykoli ochotny pomoci 

celé rodině. Ještě jednou velice děkuji. 

Petra Cepková, Chlaponice 

 

Rádi bychom poděkovali lékařům a sestřičkám z Domácího hospice Athelas za jejich 

vstřícnost a obětavou péči o našeho tatínka v jeho posledních dnech. Velice si jejich 

nelehké práce vážíme a děkujeme, že nás  provázeli tímto těžkým obdobím. 

Rodina Čunátova, Níkovice 
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13  Poděkování 

Velice si vážím všech, kteří jakoukoliv měrou, ať už to bylo radou, finanční pomocí, 

materiálním darem, modlitbou či dobrou myšlenkou, přispěli k činnosti Domácího 

hospice Athelas. Přesvědčení, že pomoc těm, kteří jsou slabí, nemocní a na konci své 

životní cesty, má smysl, všichni, kteří našemu hospici pomáhali jen potvrzují.  

Bez společné práce a víry v potřebnost našeho konání bychom to nedokázali.  

Děkuji. 

Bc. Zdeněk Herout 

ředitel  
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      14  Fotografie z našich akcí 

 

              

Vernisáž výstavy fotografií z Hospice sv. J. N. Neumanna      TIMBERSPOSRTS v Písku - předání vybrané částky 

               

Předání šeku z Nadace KB Jistota              Květiny od rodiny Kalinových pro naše děvčata za péči 

              

Čaj o páté v hospici - den otevřených dveří             Porada týmu 
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Přednáška zakladatelky hospiců MUDr. M. Svatošové                Sborissimo zpívá ve Sv. Trojici pro hospic 

                

Dílničky pro děti v našem hospici                  Setkání zakladatelů domácích hospiců v Praze 

              

Charitativní koncert vokální skupiny Marika Singers                Hospicový tým po koncertu v Děkanském kostele 

 


