Výroční zpráva
za rok 2016

Domácí hospic Jordán

Doma je nejlépe
… žít doma až do konce života….

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN
poskytuje specializovanou paliativní péči
nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí žít
doma až do konce života.
Jejich blízké podporuje během pečování
a doprovází je v období zármutku.

ZA VAŠI

Vážení a milí,

šestý rok utekl jak voda a přinesl mnoho příběhů, situací, rozhovorů, mnoho nečekaných událostí…
Když se ohlédneme zpět, vidíme, že se mění pomalu, ale jistě, i společnost, ve které žijeme.

Podle průzkumu Agentury STEM/MARK a kolegů z Cesty domů si přeje 80% obyvatel ČR žít doma až do

konce života. Domácí hospic Jordán je zapojen do sítě hospiců v ČR, aktivně se účastní jednání o zařazení
této péče do zdravotně sociálního systému.

Zájem veřejnosti o péči v domácím prostředí, podpora činnosti hospice, rodiny, které chtějí pečovat a ne-

mocní, kteří si přejí zůstat doma až do konce života, ukazují potřebnost této péče. Cesta je dlouhá, ale s po-

mocí a podporou veřejnosti věříme, že se paliativní péče a medicína stane pro nevyléčitelně nemocné běžně
dostupnou. A to je jeden z mnoha motivů, který pohání celý hospic.

Děkujeme za to, že díky vaší pomoci, přízni a podpoře se můžeme po šestém roce posunout do sedmého.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. poskytuje specializova-

V roce 2016 Domácí hospic Jordán pečoval o pacienty,

nosti 25 km kolem Tábora a jejich blízkým, kteří o ně

se a rozvíjeli své dovednosti a schopnosti.

nou paliativní péči nevyléčitelně nemocným, kteří si

přejí žít doma až do konce života v dojezdové vzdáledoma pečují.

Cílem je umožnit nemocným zůstat doma, mezi svými
blízkými v prostředí, kde jsou rádi.

Činnosti Domácího hospice Jordán:
• Domácí hospicová péče
• Odborná poradna

• Terénní odlehčovací služby

• Půjčovna kompenzačních pomůcek
Podpora pečujícím:

• Kurzy pro pečující

• Svépomocné skupiny

• Psychoterapeutické skupiny - ČAJE
Podpora pozůstalým:

• Vzpomínková setkání

• Setkávání pozůstalých
Další činnosti:

• Hospicová knihovna
• Dobročinný obchod

• Osvětová činnost pro laickou i odbornou veřejnost
• Besedy, přednášky, semináře

klienty a jejich rodiny, ale také pořádal četné aktivity

na podporu a osvětu o paliativní péči, vzdělávali jsme
Jsme velmi vděčni za podporu, které se naší činnosti

dostává od jednotlivců, firem, obcí a měst v dojezdové
vzdálenosti, nadací a spolků. Bez této pomoci by stále nebylo možné pomáhat nevyléčitelně nemocným
a jejich rodinám a za to VŠEM patří veliký DÍK!

Po celý rok se fundraising hospice vzdělával v projektu Spolu až do konce, podporovaném Nadačním fondem Avast. Díky NF AVAST se mohly naše kolegyně,

které se věnují hledání finančních zdrojů a propagaci
hospicové péče, setkávat s kolegy z dalších hospiců

z celé ČR, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, povzbuzovat se a dodávat si sil. Na konci roku pak převzaly

certifikát od Českého centra fundraisingu, které pro

NF AVAST zajišťovalo vzdělávací program v projektu
Spolu až do konce.

Naše vrchní sestra Barbora Nováková je školitelkou
paliativní péče v projektu ELNEC pro zdravotníky.
Domácí hospic Jordán procházel vzděláváním, supervizemi a dalšími školícími akcemi po celý rok
2016.

Během roku proběhlo i mnoho benefičních akcí na
podporu Domácího hospice Jordán.

Děkujeme všem, kdo se na těchto akcích podíleli, kdo
je navštívili a všem, kdo hospic podpořili.

Domácí hospicová péče:
Domácí hospic Jordán poskytuje profesionální a od-

bornou zdravotně sociální péči multidisciplinárního

týmu, který zajišťuje péči nejen o nemocné, ale i o jejich rodiny, které o své blízké pečují. Paliativní péče
pohlíží na člověka jako na bytost celistvou a vnímá

člověka se všemi jeho potřebami, starostmi a bolestmi.

Proto jsou v týmu lékaři, zdravotní sestry, sociální

pracovnice, pečovatelky, psychoterapeuti, psychiatr,
dobrovolníci, duchovní, a další a proto také hospic

poskytuje široké služby celé rodině. Paliativní péče si
dala nelehký úkol – zahalit nemocného a jeho rodinu

do ochranného pláště (pallium) péče a podpory v nejtěžším životním období člověka.

• V roce 2016 pečoval multidisciplinární tým
domácího hospice o 43 nevyléčitelně
nemocných a jejich rodin.

na také nabízí podporu a doprovázení lidem v době

• Z toho bylo 21 mužů a 22 žen, u kterých bylo
vykonáno 986 návštěv v čase 1458 hodin péče
a 1275 ošetřovatelských dnů.

V roce 2016 poskytla poradna:

• U nemocných bylo vykonáno 4057 lékařských
a sesterských výkonů
• Průměrná doba péče byla 29,7 dne, medián
péče byl 13 dní
• Průměrný věk pacienta byl 71 let, nejstaršímu
pacientovi bylo 93 let, nejmladšímu 36 let
• 24 nemocných přijatých do péče žilo v Táboře,
ostatní žili v celé dojezdové vzdálenosti
domácího hospice do 25 km.

Poradna
Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují

péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí
se vyčerpáni. Poradna nabízí podporu a pomoc

v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší

(zprostředkovat důležité a potřebné kontakty a informace, pomoc zvážit nejvhodnější postup v dané situaci- terénní nebo pobytové služby, poradit s úpravou

domácího prostředí, pomoc zprostředkovat psychoterapeutickou, psychiatrickou či duchovní péči). Porad-

zármutku i pomoc s řadou úředních záležitostí, které
jsou spojené s úmrtím blízkého člověka.

• 287 konzultací odborného sociálního
poradenství 137 klientům
• 221 konzultací proběhlo osobně nebo telefonicky
• 70 konzultací v domácím prostředí u klientů
(nemocných a jejich blízkých, kteří z důvodu péče
o blízkého člověka nemohli do poradny přijít)
• 413 kontaktů základního poradenství
(tj. jednorázových krátkých dotazů)

Terénní odlehčovací služby
Jedná se o nezdravotnickou, pečovatelskou pomoc

v rodinách, jejímž cílem je odlehčit průběžně pečujícím v domácím prostředí a tím předcházet jejich

vyčerpání. Největší zájem je o pomoc při osobní hy-

gieně, dohled nad pitným režimem, podáním stravy,
ale i aktivizační techniky (komunikace, procvičo-

vání motoriky, trénink paměti apod.), dále dohled

u nemocného spolu s dalším i úkony. Na tuto službu

opakovaně nemá Domácí hospic Jordán přiznávanou
klíčovou dotaci MPSV. Bez potřebných finančních

prostředků za dobu fungování bylo několikrát zvažováno, zda v této službě i nadále za těchto podmínek

pokračovat. Narůstající žádosti od rodin o terén-

ku. Ze zkušenosti víme, že pro pozůstalé je nejvíce

dostavují. Terénní odlehčovací služby jsme v r. 2016

nelehké cestě. Pozůstalí rodinní příslušníci mají

ní odlehčovací služby a podpora Města Tábor nás

utvrdily v rozhodnutí vytrvat a výsledky se zvolna
poskytli 20 klientům v rozsahu 1789 hodin a každým rokem počet žadatelů o tuto službu stoupá.

Kurzy pro pečující

Také v tomto roce proběhly bezplatné kurzy pro

přínosné setkání se členy týmu, kteří byli přítomni
umírání jejich nemocného a doprovázeli je na této

možnost využít i „Knihu vzpomínek“ kde ke jménu

jejich blízkého mohou připojit fotografie svých blíz-

kých, napsat vzpomínku, či vzkaz. Vzpomínkových
setkání se zúčastnilo celkem 10 účastníků.

rodinné pečující. Jejich cílem je poskytnutí podpory

Podpůrná setkání
s psychoterapeutkou
pro pečující

ní s lidmi s obdobnou zkušeností. Pečující se měli

probíhají ve spolupráci s Nadačním fondem Magda-

i se sociálně -právním minimem, nezbytnou péčí

i jak se vyrovnávat se strachem, obavami a nejisto-

a praktických informací pro pečující a vytvoření

prostoru pro výměnu zkušeností a možnost setká-

v rámci jednotlivých bloků možnost seznámit nejen
se základními ošetřovatelskými dovednostmi, ale
o sebe sama a jak předcházet vyčerpání. Kurzů se
v průběhu roku zúčastnilo 12 pečujících.

Čaje
vzdělávací besedy pro pečující
I v tomto roce jsme pořádali cyklus vzdělávacích

besed pro pečující s přizvanými odborníky. Věnovali
jsme se tématům kompenzačních a rehabilitačních

pomůcek, bezpečné manipulaci s málo pohyblivým

a nepohyblivým člověkem, řešení nejčastějších situ-

ací v domácí zdravotní péči, ale i výživě nemocných,

prevenci vyčerpání a deprese u pečujících osob, nebo
velmi potřebné tísňové péči pro seniory, či mož-

nostem postupu v případě, když už nemocný blízký

léna již druhým rokem. Snažíme se vytvořit prostor
pro povzbuzení a načerpání sil, výměnu zkušeností

tou, které sebou nese péče o nevyléčitelně nemocného člověka. Nejčastěji se jednalo o krizovou životní

situaci z důvodu onkologického onemocnění v rodině
v různých stádiích onemocnění. Zde se nejvíce objevovala témata spojená se sdělováním a komunikací
o neléčitelnosti stavu v rodině, jak sdělit nepříznivé
informace dalším členům rodiny, rodičům, praro-

dičům, ale i obavy o život blízkého člověka s rychle

postupující nemocí, nejistota z budoucnosti, prudké
změny stavu apod. Setkání se zúčastnilo celkem
15 rodinných pečujících.

Nejste sami
podpůrná setkání

nezvládne rozhodovat o svém životě sám (jak si

v období zármutku s psychoterapeutkou jsou novou

Vzpomínková setkání

dají způsob jak se se ztrátou vyrovnat. Lidé si mohou

poradit v praxi - plná moc, omezení svéprávnosti…).
Čajů se v průběhu roku zúčastnilo 18 lidí.

Vzpomínková setkání rodin pořádáme 2x ročně

(jaro, podzim). Na společná vzpomínková setkání

zveme rodiny s odstupem několika měsíců po úmrtí

jejich blízkého, kdy odezní nejakutnější fáze zármut-

aktivitou od r. 2016. Jejich cílem je vytvořit prostor
pro setkání lidí, kterým zemřel blízký člověk a hle-

přijít popovídat o tom, co prožívají, nebo jen naslouchat příběhům druhých. Někteří vyhledali setkání
bezprostředně po úmrtí jejich blízkého, jiní po ně-

kolika měsících. Někteří z účastníků byli současně
pozůstalí (úmrtí partnera) a dále pečují o dalšího

dlouhodobě nemocného člena rodiny – svého rodiče

nebo rodiče partnera. Tato situace je velmi náročná

Vzhledem k neustále narůstající poptávce po elek-

vlastní zkušenosti a vzájemně se povzbudit. Podpůr-

7 polohovacích lůžek a 3 pasivní matrace. Celý sorti-

fyzicky i psychicky. Účastníci setkání mohou sdílet
s druhými, kteří prožili obdobnou zkušenost, své

ných setkání se zúčastnilo 10 pozůstalých rodinných
příslušníků.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
V roce 2016 výrazně stoupla poptávka po kompenzačních pomůckách. Větší povědomí o možnostech

péče doma se odrazilo v počtu klientů půjčovny. Nej-

víc doporučení dostali klienti od táborské nemocnice.
Kompenzační pomůcky si půjčilo:

• 180 klientů z řad veřejnosti i klientů hospicové péče.
• 417 byl celkový počet zápůjčených pomůcek

Nejvíce je poptávána elektrická polohovací postel, následuje pasivní antidekubitní matrace a toaletní židle,
interiérové chodítko a mechanický vozík.

trickém polohovacím lůžku, která převyšovala naše

stávající kapacity, jsme v roce 2016 zakoupili dalších
ment nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek je
k nalezení na webových stránkách hospice:
www.hospicjordan.cz

DOBROVOLNÍCI
Bez našich dobrovolníků by hospic nebyl tím, čím je.
Věnují nám obrovské množství času, energie, know-how, svalů i dobré vůle – a to vše ve svém volném

čase! V roce 2016 to bylo přes 100 lidí a v přepočtu na
jednotky volného času nám věnovali přes 2,5 tisíce

hodin! Podíleli se na organizaci bleších trhů, benefič-

ních akcí, přípravě a realizaci dobročinného obchodu,
prodeji, úklidu a dalších činnostech, které pomáhají
zabezpečovat plynulý chod hospice.

DOBROČINNÝ OBCHOD
Koncept dobročinných obchodů je v České republice

a našich dobrovolníků se vše stihlo a obchod letos

vesničce. Jejich existenci bere vážně většina britských

korační předměty, boty, bytový textil a v neposlední

relativně mladý. DhJ inspiruje svým příkladem Velká
Británie, která má několik „charity shops“ v každé

občanů, která tomu přizpůsobuje i své nákupní zvyk-

losti. Například potřebuje-li rodina elektrický spotřebič nebo kuchyňské nádobí či menší nábytek, nejdřív
navštíví dostupné „charity shops“ v dané oblasti
a teprve poté zamíří do normálního obchodu.

1.6.2016 jsme otevřeli dobročinný obchod v OD Dvořák na Třídě 9. května.

Předcházely tomu týdny práce, koordinace, součin-

nosti, shánění, improvizace – ale díky pomoci dárců

v červnu slaví své 1. narozeniny. Lze v něm najít sklo,
porcelán, hračky, sportovní potřeby, dárkové a de-

řadě knížky – jak bazarové, tak i od dodavatelů. V našem případě jsou jimi Karmelitánské nakladatelství
a Nakladatelství Cesta domů.

Dobročinný obchod je místem, kde se nejen nakupuje,
ale také potkává a pomáhá. Pomoci lze darováním,

nákupem či dobrovolnickou činností. Právě ta měla
klíčový podíl při vzniku a záběhu obchodu.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu!

Dobročinný obchod
DOMÁCÍHO HOSPICE JORDÁN

Fundraising (FR)
Fundraising je pro organizaci, která nemá

zajištěný příjem, nezbytnou součástí. Domácí
hospic Jordán se vícezdrojovému financování
věnuje velmi intenzivně, bez FR by domácí

hospicová péče nemohla fungovat. Součástí je
i osvětová činnost, semináře, besedy, benefiční akce, péče o dárce, vyhledávání finančních
zdrojů. Díky Nadačnímu fondu AVAST se celé
FR „oddělení“ celý rok vzdělávalo v oblasti

finančních zdrojů a všeho s tím souvisejícího.
Bez podpory dárců, ať již jednotlivců, firem,

soukromých nadací, podpory obcí a měst v dojezdové vzdálenosti hospice, by nemohla být
tato péče dostupná těm, kteří to nejvíce

potřebují, tedy nevyléčitelně nemocným,

kteří si přejí žít doma, až do konce života.
Za tuto podporu všem velice děkujeme!
Během roku 2016 proběhlo mnoho

benefičních akcí, divadelních představení,
koncertů, výstav a setkání.

Vrcholem všech akcí byl pak benefiční

večer v Obrazárně Špejchar v Želči u Tábora
26. 11. 2016.

Pánové Pavel Klíma a Pavel Talich pro nás
zorganizovali již třetí Dobročinnou aukci.
Zájemci si mohli vybrat z uměleckých děl,

která darovalo přes 40 umělců a mecenášů.

V želečském Špejcharu se tak dražily obrazy,

sošky, sklenice od Bořka Šípka. Jedním z hlavních bodů večera byla unikátní Zlatá Bible,

darovaná Karmelitánským nakladatelstvím.

Součástí večera bylo také hudební vystoupení
Barbory Novákové a pánů Michala Nováka
a Martina Kunerta.

Během večera pomáhali i dobrovolníci hospice
a na večeru se podílelo mnoho dárců a pod-

porovatelů. Výtěžek večera byl pak zdvojnásoben darem od Nadačního fondu AVAST na
provoz hospice.

Dárci v Domácím hospici Jordán:
Firmy, Nadace, Nadační fondy

Nadační fond Avast, Praha

Nadace člověk člověku, Praha

podpořila Domácí hospic Jordán v roce 2016 částkou 100 000 Kč
určenou na mzdové prostředky pro zdravotní sestry.

ČSOB Private Banking

Nadace AGROFERT, Praha

Nadace Komerční banky a.s. - Jistota

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Praha
Nadační fond Magdaléna

Nadační fond Umění doprovázet,
Nové Strašecí
Nadační fond Tesco, Praha

Československá obchodní banka, a. s., Praha
BRIKLIS, spol. s r.o., Malšice

SEMACZ s.r.o., Tábor
Simopt s.r.o., Tábor

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o.,
advokátní kancelář,
Tábor - bezplatné právnické služby pro DhJ
Kasmed s.r.o., Tábor

ILEDA s.r.o. (MUDr. D. Machoňová), Tábor
OFTALMOLOGIE TÁBOR, s.r.o.
(MUDr. A. Prosová), Tábor
HOCHTIEF CZ a. s.

SILON s.r.o., Planá nad Lužnicí

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC,
s.r.o., Praha
KOVOSVIT MAS, a.s., Sezimovo Ústí

Spolky, církve, sdružení
Sbor Církve bratrské v Táboře
TJ VS Tábor, z.s. (atletický oddíl), Tábor
Dětské centrum U Sovičky Soničky, Tábor
Klášter kapucínů na Hradčanech
DSA PRAGUE
Římskokatolická farnost, Soběslav
Římskokatolická farnost, Sezimovo Ústí
Oddíl vodních skautů Jistebnice

Benefiční koncerty, divadelní
představení
Loutkáři Drak N´ Roses
Jiří Sycha – Tříkrálový koncert při svíčkách
Dobročinná aukce obrazů
Autoři výtvarných děl
věnovaných do Dobročinné aukce
Lenka Andresová
Teodor Buzu
Lidia Domagala
Karel Dvořák
Andrej Fronczak
Pavel Klíma
Dorota Laz
Miloslav Marschal
Zdeňka Marschalová
Alena Nko
Vít Pavlík
Alena Petříčková
Milan Pokorný
Karel Prášek
Ladislav Sýkora
Petra Skluzáčková
Šimona Součková
Josef Synek
Josef Šarman
Marie M. Šechtlová
Andrej Šoka
Pavel Talich
Jiří Vaněk
Marian Zajíček
Města a obce
Jihočeský kraj
Bechyně
Obec Dražice
Obec Hlavatce

Obec Hodětín
Město Chýnov
Obec Košice
Městys Malšice
Obec Nemyšl
Obec Nová Ves u Mladé Vožice
Město Planá nad Lužnicí
Město Tábor
Obec Tučapy
Obec Radimovice u Tábora
Obec Radimovice u Želče
Obec Radkov
Obec Řemíčov
Obec Řepeč
Obec Slapsko
Sudoměřice u Bechyně
Obec Svrabov
Obec Vilice
Obec Zhoř u Tábora
Obec Želeč
Individuální dárci
anonymní dárci
Bacík Luděk
Bártová Ivana
Beneš Zdeněk
Bláhová Kateřina
paní Brandlová
Bučínská Jitka
Bůžková Jana
Cibulková Hana
Cimpa Luboš
Civín Josef
pan Čulík
Dobiáš Petr
Dušková Olga
manželé Dvořákovi
paní Dvořáková
Fajmonová Dorkas
Fink Karel
Foglarová Naďa
Fořterová Blanka
Fořtová Květa
paní Havlová
Holienková Jana
paní Houšková
Hronová Monika
Hruška Petr

paní Hrušková
Chaloupková Jana
MUDr. Chrášťanský Petr
Jakšičová Ivana
Janeček Petr
pan Jech
paní Jenšíková
MUDr. Kárová Zdeňka
Klejma František
Klejmová Jaroslava
Klíma Pavel
Klímová Alena
Klímová Marie
Knapp Petr
Kohelová Pavla
manželé Kolářovi
paní Konopiská
Kotouček Adolf
Kozlíček Zdeněk
paní Koželuhová
paní Kožíšková
Králová Marta
manželé Kratochvílovi
Křížová Pavla
Kudrna František
Kysel Michal
Kysilka Pavel
Legnerová Zuzana
Lotterová Markéta
Lukšová Soňa
MUDr. Macák Libor
pan Martinů
pan Míka
Mikešová Kateřina
Mikolášik Jan
Mráz Ivan
Nekovář Petr
Nohavová Jiřina
Nováčková Radka
Nováková Věra
manželé Novotní
O'Neil Gerry
Pacalajová Helena
Pán, Tomáš
pan Pejša
Penk František
rodina Peškova
Plachý Martin
Plzáková Milena

rodina Pokorná
Ing. Pokorný Pavel
pan Polák
paní Pospíšilová
Procházková Michaela
Průšová Jana
Průšová Jana
Richterová Jana
Rovenský Lukáš
Růžička Jan
Ryba Milan
Rybová Lenka
Selingerová Bendová Marie
MUDr. Soběslavská Věra
Sosnovcová Milena
Ing. Sovadina Michael
Spálenková Jana
Stará Jana
rodina Stiborova
Svoboda Martin
pan Syrový
MUDr. Sys Michal
MUDr. Šmrhová – Kovacs Tereza
Táborská Helena
Tesařík Petr
Trantinová Iva
Turnovec Pavel
pan Uhlíř
Ursinyová Zuzana
Vaňásek Roman
Vaněk Jiří
Vejdovec Lubomír
Vlková Zuzana
Vocílková Lenka
Vomlelová Aneta
Vopravilová Dvořáková Yvona
paní Voráčková
Vorlová Zuzana
Vošahlík Jan
pan Vrtiška
Prof. PhDr. Vymětal Jan
Vyškovská Michaela
Ing. Wagner Jan
Zelenka Martin
Zenklová Alena
občané obce Lom
občané obce Nadějkov
studenti gymnázia Gymnázia
P. de Coubertina, Tábor

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
IČ: 28120981
Sídlo: Bydlinského 2964 Tábor 390 02
Obecně prospěšná společnost,
nestátní zdravotnické zařízení,
registrovaný poskytovatel sociálních služeb.
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Ředitelka: Bc. Marie Sovadinová

Hlavní lékařka: MUDr. Helena Staňková

lékaři: MUDr. Štěpánka Fojtů, MUDr. Barbora Mikulášová,
MUDr. Oliver Šafránek
Vrchní sestra: Barbora Nováková DiS.

Zdravotní sestry: Alena Zdeňková, Bc. Eva Syrovátková,
Bc. Renata Houserová, Bc. Věra Tichá, Michaela Moláčková,
Iva Janoušková (MD)
Psychiatr: MUDr. Marta Říhová

Psychoterapeutky: Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová
Sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová

Pečovatelky: Jana Holienková, Miluše Tótová, Martina
Michalová, Ludmila Svobodová

Půjčovna kompenzačních pomůcek: Ing. Lucia Kopřivová
Markovová

Koordinátorka dobrovolníků: Ing. Lucia Kopřivová Markovová
Fundraising a PR: Mgr. Iva Pokorná,
Ing. Lucia Kopřivová Markovová, Marie Sovadinová
Web: Mgr. Iva Pokorná

Duchovní v roce 2016: P. Michal Pulec, P. Dominik Ettler
Vedoucí kanceláře: Věra Šimková
Účetní: Jana Jelenová

Dobročinný obchod: Lucie Novotná
Správní rada: Mgr. et Mgr. Yvonna Paikrová, MUDr. Tereza
Šmrhová - Kovacs, Ing. Jiří Vondráček, Ing. Terezie Vondráčková,
Ing. Jiří Loskot, Jana Špačková Chalupská
Dozorčí rada: Ing. Michael Sovadina MBA, Mgr. Martina
Douchová, MUDr. Helena Staňková

Zakladatelky: Jana Špačková Chalupská, Marie Sovadinová

