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"Doma je DOMA” 
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Úvodní SLOVO 
Vá!ení p"átelé, 

máte p"ed sebou v#ro$ní zprávu za rok 2018. Psaní tohoto úvodního slova m% 
donutilo k zamy&lení nad uplynul#m rokem. Slovo „donutilo“ myslím v dobrém i 
v tom hor&ím slova smyslu. V pracovním shonu na to není mnoho $asu. Ná& domácí 
hospic „jede“ dop"edu n%kdy tak rychle, !e ani nesta$íme tolik vnímat p"ítomn# 
okam!ik, n%kdy ho naopak  musíme trochu popostrkovat, aby nestagnoval. 
 Je to o tolik jiné ne! u na&ich pacient' a jejich rodin. Je nebrzdíme ani ne!eneme 
dop"edu, s nimi se sna!íme krá$et ruku v ruce jejich tempem a „pouze“ je doprovázet 
na malém úseku jejich !ivotní cesty a jejím záv%ru. 
Cítím pot"ebnou rovnováhu v obou p"ístupech, v p"ístupu k hospici i v p"ístupu 
k na&im pacient'm. Rok 2018 m% alespo( na tuto skute$nost upozornil. B#t 
v rovnováze, b#t v poko"e a lásce. P"i na&í práci cítíme, !e láska k ostatním, 
k hospicové práci, ale i k sob% sam#m je tou hybnou silou, která nás vede vp"ed. 
Hospicovou pé$i $ekají z"ejm% velké zm%ny, zapo$alo financování domácích hospic' 
zdravotními poji&)ovnami, v&e se více profesionalizuje. My v Athelasu si je&t% 
budeme pamatovat, jak jsme za$ínali, v&e se za b%hu u$ili a dávali dohromady. 
Mo!ná budeme nostalgicky "íkat, !e to byly „staré dobré $asy“. Ale ani hospicová 
pé$e nem'!e z'stat na míst% a neotevírat se nov#m mo!nostem. A my se rozhodli, !e 
chceme b#t p"i tom, p"i r'stu paliativní hospicové domácí pé$e, p"i r'stu na&eho 
Domácího hospice Athelas. Klade to na nás více a více povinností a práce, ale stojí to 
za to. Na&i termináln% nemocní a jejich rodiny za to stojí. Kdy! u l'!ka umírajících 
vidíme práv% tu lásku a sounále!itost, tu snahu a ochotu pomáhat milovan#m, tak 
m'!eme "íci, !e “v tomto sv%t% je je&t% dobro“. 
Tak nám dr!te palce. 

Mgr. Milada !tojdlová 
P"edsedkyn% st"ediskové rady, zdravotní sestra 
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Základní INFORMACE 
Domácí hospic Athelas – st"edisko Husitské diakonie 
Bud#jovická 204/13, 397 01 Písek 
I$: 03663353 

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

$íslo ú%tu: 8491450001/5500 

Statutární orgán: 
*editelka st"ediska: Mgr. Daniela Nechvátalová 
P"edsedkyn% st"ediskové rady: Mgr. Milada +tojdlová 
Místop"edseda st"ediskové rady: Bc. Zden%k Herout 

Vznik organizace: 23.12.2014 
$íslo a místo registrace:  
Ministerstvo kultury ,R5-013-69845/2014  

Z"izovatel:  
Církev $eskoslovenská husitská 
I,: 00445185 
Wuchterlova 5 
166 26 Praha 6 - Dejvice 
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Pracovní T!M 
&editelé:  
Bc. Zden%k Herout (do 15.10.2018) 
Mgr. Daniela Nechvátalová (od 16. 10.2018) 

Vedoucí kancelá"e: Vladimíra Zemanová  

Ú%etní: Bc. B%la Marková  

Léka"i 
MUDr. Milan Rataj – odborn# garant  
MUDr. Marcela Zachatá  
MUDr. Monika Vá(ová 
MUDr. Katarina Bechy(ová 
MUDr. Jan Kvasni$ka  
MUDr. Vladimír Cejp  

Zdravotní sestry 
Lucie Hudáková, DiS – vrchní sestra  
Mgr. Milada +tojdlová 
Miloslava +kochová  
Marcela Semrádová  
Bc. Vanda Kazbundová  

Sociální pracovníci 
Mgr. Daniela Nechvátalová  
Bc. Kate"ina Hol$áková  
Bc. Zden%k Herout  

!6



Pe%ovatelky  
Alice Kortusová  
Dana Hanzalová  
Roman Kudrli$ka 
Ond"ej Cypris 
Lucie Jonsztová 
Jana Hochmalová 
Anna Kabelová 
Romana Kotrbatá 
Krist#na Po&ustová 

Psycholo'ka 
Mgr. et Mgr.  Kate"ina Soumar 

Kaplan 
ThDr. Filip +tojdl, plze(sk# biskup C,SH 
a duchovní ostatních církví 

Dobrovolníci 
Bc. Lenka Ba-urová, Markéta Petrová, V%nceslava Filipová 

Externisté 
PhDr. Sylva Hönigová – psycholo!ka 

… a mnoho dal&ích, kte"í pro nás pracovali bez nároku na odm%nu 
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Zdravotní SLU#BY 
  

!8

zdravotní slu$by 



Paliativní PÉ"E 
Poskytujeme specializovanou a obecnou paliativní pé%i v domácím 
prost"edí pacienta, kter# se nachází v pokro$ilé nebo kone$né fázi nevylé$itelného 
onemocn%ní.  Hospicová pé$e otevírá prostor pro d'stojné doprovázení $lov%ka na 
jeho poslední !ivotní cest%. Sna!íme se uspokojit  v&echny pot"eby nemocného 
(fyzické, psychické, sociální a duchovní). Nedílnou sou$ástí je podpora rodiny a 
p"átel nejen v období umírání nemocného, ale také po jeho úmrtí.  

Ná& multidisciplinární t(m tvo"í léka"i, zdravotní sestry, sociální pracovníci, 
pe$ovatelky, psycholo!ka a duchovní. 

Jsme pacientovi a jeho blízk#m k dispozici nep"etr!it% 7 dní v t#dnu, 24 hodin 
denn%.  

Slu'by na)eho domácího hospice zdravotní poji)*ovny nehradí. Jsme 
tedy odkázáni na financování z dar', grant' a ve"ejné podpory. I z tohoto d'vodu 
je nutností, aby se ka!d# ná& pacient finan$n% spolupodílel na této pé$i ($ástkou 
250,- K$ denn%).  

V roce 2018 jsme obdr'eli 56 'ádostí o p"ijetí do pé%e, uzav"eli jsme 40 
Smluv o poskytování domácí hospicové pé%e. Mezi na&imi pacienty bylo 12 
!en a 28 mu!' p"evá!n% s onkologickou diagnózou (pouze jeden pacient m%l 
neonkologickou diagnózu). Nejstar&í pacient byl ro$ník 1923 a nejmlad&í pacient 
byl ro$ník 2011. 

U pacient' jsme vykonali celkem 968 náv)t#v (1066 hodin).  

V roce 2018 prob%hla $ty"i Setkání poz'stal#ch, kde se setkali p"átelé a rodiny 
na&ich pacient' a spole$n% mohli sdílet ztrátu svého blízkého. Tato setkání 
organizovala hospicová psycholo!ka Kate"ina Soumar. 
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Z DOPIS% 

Chci vám vyjádřit vděk za podporu a čas, který jste nám věnovali při 
péči manžela Miroslava. Není to lehké poslání a obdivuji vaši trpělivost a 
vstřícnost, kterou nám projevujete v těch nejtěžších chvílích… 

Eva H.,   

Díky vaší pomoci a péči mohl manžel zůstat v domácím prostředí, v 
kruhu své rodiny. Přál si zůstat doma a hlavně netrpět bolestí. 

M. R. 

Děkujeme za vaší pomoc, laskavý přístup a trpělivost v těžké chvíli naší 
maminky a babičky. 

Jana T. 

Vážení děkuji vám za projevenou soustrast, především však za to, že jste 
výrazně pomohli ulehčit mé manželce její poslední měsíce, týdny a dny. 

P. Č. 



 

Sociální SLU#BY 
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sociální slu$by 



Odborné sociální PORADENSTVÍ 
Poradna Domácího hospice Athelas poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37 
zákona $. 108/2006 Sb., o sociálních slu!bách, v platném zn%ní a vyhlá&ky $. 
505/2006 Sb., kterou se provád%jí n%která ustanovení zákona o sociálních slu!bách. 
Posláním poradny Domácího hospice Athelas je poskytovat ob%an+m 
informace, podporu a doprovázení v dob# vá'ného, dlouhodobého, 
onkologického onemocn#ní, a v nelehké dob# po úmrtí n#koho blízkého, 
formou odborného sociálního poradenství. 

Poradenství je poskytováno formami:  

• ambulantní 
• terénní 
• telefonickou 
• elektronickou. 

Poradna na kontaktním míst% domácího hospice je otev"ena pravideln# 3 dny 
v t(dnu (po dohod% je mo!no v!dy domluvit individuální termín i místo sch'zky). 
Sociální pracovnice je dostupná na telefonu denn# od 8.00- 17.00 hodin. 

Poradna je poskytována !adatel'm bezplatn#. 

V roce 2018 prob%hlo celkem 404 kontakt+.  
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Terenní odleh!ovací SLU#BY 
Terénní odleh$ovací slu!by jsou registrovanou sociální slu!bou, kterou poskytujeme 
dle zákona $.108/2006 Sb., o sociálních slu!bách a vyhlá&ky $. 505/2006 Sb., kterou 
se provád%jí n%která ustanovení zákona o sociálních slu!bách. 

Posláním terénních odleh$ovacích slu!eb je poskytnout pot"ebnou podporu a pomoc 
lidem se sní!enou sob%sta$ností a sebeobsluhou, o které je pe$ováno v jejich 
domácím prost"edí a to tím, !e na ur$it# $as p"evezmou pé$i o jejich !ivotní pot"eby 
kvalifikovaní pracovníci odleh$ovací slu!by a rodinn#m pe$ujícím tak umo!ní $as 
na pot"ebn# odpo$inek a prostor pro voln# $as a vy"ízení pot"ebn#ch zále!itostí. 

Odleh$ovací slu!by poskytujeme u!ivatel'm v domácnostech v okruhu 25 km od 
Písku, zpravidla od pond#lí do pátku a to mezi 9 -15 hodinou (dle aktuální 
kapacity a dle dohody je mo!né domluvit se  na jiném $ase a míst% poskytování).  

Hodinová sazba slu!by 120 K$/ hod. 

Slu!by jsme poskytli 14 klient+m (7 !en, 7 mu!'), pe$ovali jsme celkem 1501 
hodin. 
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Osobní ASISTENCE 
Osobní asistenci poskytujeme dle zákona $.108/2006 Sb., o sociálních slu!bách a 
vyhlá&ky $. 505/2006 Sb., kterou se provád%jí n%která ustanovení zákona o 
sociálních slu!bách. 

Posláním slu!by je pomáhat prost"ednictvím osobních asistent' ob$an'm se 
zdravotním posti!ením a senior'm se zaji&t%ním $inností, které vypl#vají z jejich 
individuálních pot"eb, a které nemohou vykonávat samostatn%. Na&e slu!ba 
napomáhá k integraci na&ich cílov#ch skupin u!ivatel' do spole$nosti. 

Osobní asistenci poskytujeme u!ivatel'm v domácnostech v okruhu 25 km od 
Písku, v&echny dny v t#dnu (dle aktuální kapacity a dle dohody je mo!né domluvit 
se i na jiném $ase a míst% poskytování slu!by). 

Hodinová sazba slu!by 120K$/ hod. 

Slu!bu jsme poskytli 8 klient'm (4 !eny, 4 mu!i), pe$ovali jsme celkem 1072 hodin. 
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Kalendá" AKCÍ 
14. 1. 2018 

Divadelní p"edstavení Ková"ovské OPONY Limonádov# Joe  v  Dom% kultury 
v Milevsku 

11. 5. 2018 

Prezentace Domácího hospice Athelas v rámci m%stské akce Cipískovi&t% v Písku 

14. 5. 2018 

Setkání s kn%zem, spisovatelem a písni$ká"em Ladislavem Heryánem v kavárn% 
Vykulená sova v Písku 

25. 5. 2018  

Den otev"en#ch dve"í - Zahradní slavnost v rámci Noci kostel' 2018 

8. 6. 2018 

Prezentace  domácí  hospicové pé$e na jihu ,ech v rámci akce Diecézní pout% 
v Su&ici 

8. 10. 2018  

Zapojení se do celostátní kampan% na podporu domácích hospic' tzv. Papu$ov# den  

10. 10. 2018 

P"edná&ka MUDr. Radkina Honzáka CSc. „Du&e v b"i&e“ v Divadle Pod $arou 
v Písku 

!19



20. 10. 2018 

Koncert  Quartissimo v Koncertní síni Sv. Trojice v Písku 

24. 11. 2018 

K"est kalendá"e V. Horby v kavárn% Vykulená sova v Písku 

30. 11. 2018  

Koncert vokální skupiny Marika Singers v hale ELIM v Písku  

3. 12. 2018  

P"edstavení Domácího hospice a jeho $innosti na Velkém nám%stí v Písku v rámci 
akce „Advent v Písku“ 
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Podpo"ili NÁS 
D%kujeme v&em dárc'm, podporovatel'm a p"íznivc'm Domácího hospice Athelas, 
kte"í nám v roce 2018 aktivn% pomáhali napl(ovat na&e poslání.  
D%kujeme v&em léka"'m a ostatním zdravotník'm, kte"í s hospicem spolupracují a 
není jim lhostejn# osud jejich pacient'. 

KÚ Jiho$esk# kraj 
MZ ,R 
Nada$ní fond Um%ní doprovázet 
SWIETELSKY stavební s.r.o., ,eské Bud%jovice 
RITAS s.r.o., Praha 
Nadace J&T 
DfK Group a.s. 
V#bor dobré v'le- Nadace Olgy Havlové 
Nadace WEIL GOTSHAL 
Nadace Racek 
Nadace ,EZ 
S.N.O.P. CZ. a.s 
SIKO KOUPELNY a.s., Praha 
CASTA a.s., Písek 
ACOND, Milevsko 
,SOB  
Obchod ,ajírna u Vlka 
Obchod Moje Lhota 
Lah'dky U zlaté rybky 
Obchod Second Hand Gallery 
První písecká polívkárna 
Schneider Electric, a.s. Písek 
Divadlo Pod ,arou, Písek 
Nadace AGROFERT 
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Plze(ská diecéze Církve $eskoslovenské husitské 
Nábo!enská obec Církve $eskoslovenské husitské v Písku 
Nábo!enská obec Církve $eskoslovenské husitské v Mirovicích 
Nábo!enská obec Církve $eskoslovenské husitské v  B"eznici 
*ímskokatolická farnost Nad%jkov, Milevsko 
*ímskokatolická farnost Milevsko, Milevsko 
*ímskokatolická farnost Sepekov, Milevsko 
*ímskokatolická farnost Ková"ov, Milevsko 
Husitská diakonie C,SH 
Divadlo Pod $arou Písek 
Kávov# klub Vykulená sova 
Sbor Církve bratrské  ELIM, Písek 
Lazariánská pomocná slu!ba 
Lásenice o.s., Praha 
T"em&ínská ekofarma, s.r.o., Zahor$ice 
Mezinárodní hudební festival J.C.F. Fishera 
KONABO 
Tiskárna HEMALA 
Zden%k Cimbura, OVOCE - ZELENINA Písek 
Lékárna U Palmy s.r.o., Protivín 
Nada$ní fond AVA, ,eské Bud%jovice 
M%stská knihovna Písek 
Spolek COHIBA MUSICA, Písek 
JUST Písek- Eva Zemanová 
CARDCODE s.r.o. Písek 
M%sto Písek 
M%sto Blatná 
Obec Tálín 
M%sto Mirovice 
Obec Slab$ice 

V rámci ochrany osobních údaj' (GDPR)  
bohu!el nem'!eme zve"ejnit jména  

stovek na&ich podporovatel'. 
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M!STO  PÍSEK M!STO  BLATNÁ

M!STO  MIROVICE

OBEC  SLAB"ICE OBEC  TÁLÍN



 

!29

ú&etní rozvaha 
v'kaz zisk( a ztrát 
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www.hospic-pisek.cz 
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