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Vážení a milí, 
rok 2017 je za námi a z pohledu zpět nám nezbývá než říci, že to byl opět rok plný zážitků, rok plný naděje, rok 
plný překvapení a přes všechny překážky, které je nutné překonávat, pro nás v hospici velkým povzbuzením. 
Bez finančních prostředků ze zdravotního pojištění, ale s velkou podporou veřejnosti z řad jednotlivců, firem, 
měst, obcí a nadací se rok 2017 velmi vydařil. 
Vám všem za to patří naše veliké poděkování!
Nepodařilo se nám vstoupit do úhrad od zdravotních pojišťoven. To je úkol do dalšího roku a není to úkol  
jednoduchý. 
Podařilo se ale mnoho dalších věcí, které se mohly uskutečnit díky tak velké a štědré podpoře všech výše 
zmíněných. Vrcholným zážitkem roku 2017 pak byl Adventní koncert České televize ve Vyšehradské kapitule 
pro Domácí hospic Jordán a jemu předcházející natáčení se štábem Adventních koncertů a patronem Václa-
vem Moravcem. Nadšení a radost z práce, které vyzařuje z celého štábu, bylo pro nás velikým obdarováním. 
Částka, kterou hospic získá z Adventních koncertů, pak příští rok pomůže v hospici v rozšíření specializova-
né paliativní péče v našem regionu.
V roce 2017 jsme mohli přijmout další zdravotní sestry a pečovatelky a rozšířit tak kapacitu hospice. 
Domácí hospic Jordán byl v roce 2017 členem zastupující mobilní hospice v pracovní skupině přípravy kon-
cepce paliativní péče Jihočeského kraje. Jde o přelomový krok v systému, pokud se vše podaří, bude moci 
každý nevyléčitelný pacient čerpat péči tam, kde si přeje, tedy v nemocnici, doma, v lůžkovém hospici, či 
v případě lehkého průběhu onemocnění s agenturou domácí péče ve spolupráci s praktickým lékařem. Vize 
je, aby tento systém začal fungovat do několika let.
Domácí hospic Jordán byl jedním ze zakládajících členů Fóra mobilních hospiců, které je profesní organizací 
zastupující specializovanou mobilní paliativní péči – domácí hospice v ČR. 
Během roku jsme tak nejen pečovali o nevyléčitelně nemocné, kteří si přejí žít doma až do konce života, ale 
i poskytovali poradenství, podporu a doprovázení těm, kdo pečují. Pomáhali jsme rodinám, které ještě musí 
pracovat a přitom se musejí starat např. o své rodiče z důvodu ztráty soběstačnosti, půjčovali jsme pomůcky, 
setkávali se s těmi, kdo potřebovali pomoc. 
Vyhledávali jsme finanční prostředky, protože hospic je financován tzv. vícezdrojově, uskutečnilo se mnoho 
benefičních akcí na podporu hospice, a tak jsme i rozšířili náš fundraisingový tým, který má toto vše na sta-
rosti, o další kolegyni na 0,5 úvazku. 
Je pro nás velkým povzbuzením a radostí, že můžeme vnímat, JAK je pro rodiny a nemocné péče hospice 
důležitá. Že mohou ČAS, který jim zbývá, prožít SPOLU, tam, kde je jim dobře, bez zbytečné bolesti a dalších 
trápení. Velmi si důvěry rodin, které se na nás obracejí, vážíme. Do roku 2018 tak opět vstupujeme s nadějí 
a důvěrou, že společně s vámi všemi bude rokem dobrým.



Domácí hospic Jordán, o.p.s. 
je nezisková organizace, obecně prospěšná 
společnost, nestátní zdravotnické zařízení, 
registrovaný poskytovatel sociálních služeb. 
Od roku 2010 poskytuje služby nevyléčitelně 
nemocným lidem a jejich rodinám, které se 
rozhodnou pečovat o své umírající blízké 
doma. Cílem je umožnit lidem s nevyléčitel-
ným onemocněním v pokročilém a koneč-
ném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých 
blízkých, ulevit od bolesti a dalších těles-
ných i duševních obtíží.

V rámci našich služeb poskytujeme:
• domácí hospicovou péči
• hospicovou poradnu
• terénní odlehčovací služby
• půjčovnu kompenzačních pomůcek

Dále:
• kurzy pro pečující
• svépomocná setkávání ČAJE 
• doprovázení pozůstalých

Klientům domácí hospicové péče poskytu-
jeme ve zdravotnické části péči 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. 
Multidisciplinární tým DhJ pracuje ve slože-
ní: lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovni-
ce, pečovatelky, psychoterapeutky, psychiatr, 
duchovní a dobrovolníci.
V týmu dále pracují: vedoucí kanceláře, 
správce webu, fundraising, účetní a ředitelka.

HLAVNÍ ČINNOSTI

Domácí hospicová péče

Během roku 2017 jsme pečovali: 
• o 37 terminálně nemocných pacientů, 
u kterých jsme vykonali 1055 návštěv a 4853 
odborných sesterských a lékařských výkonů
• v péči bylo 12 mužů a 20 žen
• průměrný věk byl 73, 9 let,
• nejmladšímu pacientovi bylo 43 let, nej-
staršímu 93 let
• průměrná doba péče byla 25,3 dne
• medián péče byl 17 dní
• nejvíc pacientů bylo z Tábora, dále násle-
dovaly obce do 10km a menší obce po celém 
okrese Tábor
• k cestám do domácností našich pacientů 
ujel multidisciplinární tým 27 088 km třemi 
automobily značky ŠKODA a Dacia Duster. 
• multidisciplinární tým poskytl 228 zdra-
votně sociálních konzultací rodinám, které 
stály před přímým rozhodnutím pečovat 
o svého blízkého, který umírá. Počet kon-
zultací stoupá každým rokem, žádosti o péči 
narůstají i díky většímu povědomí 
o této péči ve společnosti. 
Kromě péče se multidisciplinární tým bě-
hem celého roku vzdělával. Vrchní sestra, 
která je členkou vzdělávacího týmu ELNEC, 
se účastnila školících akcí pro zdravotníky 
z celé ČR.



Odborné sociální poradenství
Posláním poradny je poskytovat občanům 
informace, podporu a doprovázení v době 
vážného, dlouhodobého, onkologického 
onemocnění a v nelehké době po úmrtí blíz-
kého člověka. Na poradnu se nejčastěji lidé 
obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého 
blízkého, či již dlouhodobě pečují a cítí se 
péčí vyčerpáni. Dále lidé, kteří se stali pozů-
stalými. Nabízíme jim možnost doprovázení 
v době zármutku, podporu a pomoc zorien-
tovat se v nastalé situaci, adaptovat se na 
nové změny v životě i pomoc s řadou úřed-
ních záležitostí, které jsou spojené s úmrtím 
blízkého člověka.  V poradně evidujeme 732 
poradenských kontaktů. Sociální pracovnice 
poskytla 81 poradenských konzultací v teré-
nu u rodin.

Terénní odlehčovací služby
Terénní odlehčovací služby poskytujeme 
lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, chronického onemocnění, nebo 
zdravotního postižení, o které je jinak pečo-
váno v jejich přirozeném sociálním prostře-
dí. Péče v domácím prostředí je pro nemoc-
ného člověka velkým darem, pro pečujícího 
však často bývá velmi náročná, pokud nemá 
možnost odpočinku a načerpání sil. 
Cílem služby je proto nejen „ odlehčení“ 
nemocným lidem formou pomoci s úko-
ny soběstačnosti a sebeobsluhy, ale i jejich 
blízkým v jejich domácím prostředí formou 
jednorázové, či opakované pomoci (zpravi-
dla 1-2 hod denně)v Táboře a jeho okolí do 25 
km.  V  r. 2017 jsme poskytli 3048 h terénní 
odlehčovací služby 40 klientům.  Nejčastější 
zájem je o pomoc s osobní hygienou a dohled 
u nemocného. Terénní odlehčovací služby 
bychom rádi rozvinuli více, dle požadavků 
klientů. Již od počátku jsme však limitová-
ni nedostatkem finančních prostředků, na 
tuto službu nedostáváme žádnou dotaci od 
MPSV a jsme tak závislí na darech a dotaci 
od města Tábor, které nám velmi pomáhá při 
realizaci této sociální služby. 



Půjčovna kompenzačních pomůcek
V roce 2017 výrazně stoupla poptávka po 
kompenzačních pomůckách. Bylo to dáno 
lepší informovaností veřejnosti, ale také 
větším povědomím o naší půjčovně. Nej-
víc doporučení dostali klienti od táborské 
nemocnice.
Kompenzační pomůcky si půjčilo 206 klien-
tů z řad veřejnosti i hospicové péče.
Celkový počet zápůjček byl 407.
Klienti domácí hospicové péče tvořili 18% 
klientely, 82% bylo z řad veřejnosti.
Před rokem klienti DHP tvořili téměř čtvr-
tinu zápůjček. Změna poměru směrem 
k vyššímu zastoupení klientely z řad veřej-
nosti významně přispěla ke zvýšení příjmů. 
Celkové příjmy za nájem činily 247.328,- Kč. 
Nárůst oproti loňsku byl 99% (124.224,- Kč).
V roce 2017 přibylo do půjčovny 35 kompen-
začních pomůcek. 

DALŠÍ ČINNOSTI PRO KLIENTY 
I VEŘEJNOST 

Podpůrná skupina pro pečující 
Cílem skupin bylo vytvoření prostoru pro 
lidi, kteří sdílí závažné životní zkušenosti                         
(vážné onemocnění, úmrtí blízkého člově-
ka). V r. 2017 se podpůrných skupin zúčast-
nilo celkem 16 rodinných pečujících, kteří 
se ocitli v různých náročných životních 
situacích v souvislosti s pečováním. Sku-
piny probíhají zpravidla 1x měsíčně (mimo 
letních měsíců), v pátek mezi 17-18.30 hodi-
nou. Mezi tématy, která se během setkání 
opakují, patří zejména témata týkající se 
komunikace, jako sdělování a komunikace 
o nevyléčitelnosti nemoci, jak se vyrovnat 
s rychle postupující  nemocí, nejistotou 
z budoucnosti, prudkými  změnami stavu  
nemocného, odlišným vnímání nemoci 
u jednotlivých rodinných členů, rozdílné 
postoje k nemoci, k pečování, k dalšímu ře-
šení situace a z toho plynoucí stres, rodinná 
nepohoda, kolize ve vztazích.  Dále nejistota, 
obavy z budoucnosti-z toho „jak to zvládnu 
já, jako pečující“, můj nemocný blízký a dal-
ší rodinní příslušníci, ale i finanční nejisto-
ta, ztráta životních jistot. 



Podpůrná skupina pro pozůstalé 

„Nejste sami“
Někteří pozůstalí vyhledali setkání bez-
prostředně po úmrtí jejich blízkého, jiní po 
několika měsících. V minulém roce se sku-
pin zúčastnilo 15 účastníků. Mají prostor pro 
sdílení smutku, vzpomínek, zažité ztráty, 
možnost podělit se o svůj příběh, nebo jen 
naslouchat příběhu druhých lidí a jejich 
způsob vyrovnávání se s úmrtím. Během 
setkání mohou sdílet s druhými lidmi, kte-
ří prožili obdobnou zkušenost, své příběhy, 
povzbuzení i zkušenosti, jakým způsobem se 
s úmrtím svého blízkého vyrovnávají.

Čaje 
Jedná se o vzdělávací besedy pro veřejnost 
na předem stanovené téma. V r. 2017 bylo 
celkem 5 setkání na témata: 

• Bezpečná manipulace s málo pohyblivým 
a nepohyblivým člověkem, 

• Výživa a jak na ní v různých situacích, 

• Co dělat když váš blízký o svém životě ne-
dokáže rozhodovat sám  

• Jak mohou rodinám pomoci terénní a po-
bytové odlehčovací služby. 

Besedy navštívilo celkem 16 pečujících. 

Kurzy pro pečující
V březnu a říjnu proběhl pravidelný bezplat-
ný kurz pro pečující v domácím prostředí. 
Kurzy proběhly v sobotu od 9-15 hodin a jsou 
rozděleny do tří tematických bloků: 

1. Sociálně- právní minimum pro pečující

2. Ošetřovatelské minimum spolu s prak-
tickým nácvikem ošetřovatelských doved-
ností u lůžka 

3. Jak pečovat o sebe sama, když pečuji

Kurzy využilo celkem 16 účastníků, kteří 
pečovali, nebo se chystali na péči o svého 
blízkého.  

PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Dobročinný obchod
V roce 2016 jsme díky podpoře OD Dvořák 
a dalších dárců otevřeli Dobročinný obchod 
Domácího hospice Jordán, který si postupně 
nalézá své místo na slunci. Obchod funguje 
na konceptu recyklace věcí, které nám doma 
zabírají místo, jsou ještě funkční, ale už se 
nepoužívají. A jiným by přitom ještě mohly 
pomoci a udělat radost.
Zboží v našem Dobročinném obchodě je 
opravdu různorodé. Nabízíme i knihy z dru-
hé ruky. Nabízíme krásné nové deky, které 
šije jedna velmi šikovná dobrovolnice, k pro-
deji je i bižuterie všeho druhu. Dále hračky 
plyšové i ručně pletené, sportovní zboží a vše 
co se hodí do domácnosti. Spolupracujeme 
také s Karmelitánským nakladatelstvím 
a nakladatelstvím Cesty domů. Koncept dob-
ročinných obchodů je běžný v zahraničí, kdy 
tyto obchody plní několik funkcí: recyklují 
již nepoužívané, ale funkční věci, pomáhají 
v osvětě o činnostech organizace, která dob-
ročinný obchod provozuje, a výtěžek obcho-
du postupně pomáhá i provozu organizace. 



Fundraising (FR)
Fundraising je pro organizaci, která nemá 
zajištěný příjem, nezbytnou součástí financo-
vání.
Domácí hospic Jordán se vícezdrojovému 
financování věnuje velmi intenzivně, bez FR 
by domácí hospicová péče vůbec nemohla 
fungovat. Součástí je i osvětová činnost, se-
mináře, besedy, benefiční akce, péče o dárce, 
vyhledávání finančních zdrojů. 
Veliké poděkování míří k Městu Tábor, které 
nás dlouhodobě podporuje a s jehož pomocí 
se daří rozvíjet naše služby a rozšiřovat ka-
pacitu hospice. 
Díky Nadačnímu fondu AVAST se celé FR 
„oddělení“ mohlo rozrůst o další kolegyni na 
poloviční úvazek a tak lépe a intenzivněji 
zajistit fungování hospice.
Díky Nadaci Člověk člověku, DSA PRAGUE, 
Nadaci J&T, Nadaci Komerční banky JISTO-
TA, Nadaci Tesco, Nadaci dm drogerie a mno-
ha dalších dárcům z řad jednotlivců a firem 
mohl fungovat zdravotnický tým hospice 
a poskytovat mobilní specializovanou palia-
tivní péči. Nadace Agrofert poskytla finanční 
prostředky na provoz terénní odlehčovací 
služby.

Díky projektu ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM 
a finanční podpoře dárců jsme mohli za-
koupit automobil Dacia Duster a od ČSOB 
Leasing jsme dostali darem automobil Škoda 
Octavia. Naše stará auta dosluhují, a tak je 
obnova vozového parku hospice nutná a ne-
zbytná. Díky MZČR jsme nakoupili pro paci-
enty a klienty DhJ zdravotnickou techniku 
a kompenzační pomůcky, které zkvalitňují 
život nevyléčitelně nemocných.
Celý rok probíhaly benefiční akce na podpo-
ru hospice, které byly díky autorům velikou 
pomocí. Mohli jsme se tak těšit z přednášek 
o jihočeských zvonech i o Indii, fotografií 
Michala Kaczora, besedy s Ondřejem Ne-
zbedou, koncertů, spinningového maratonu, 
benefičních pilates a sportovní nadšení pak 
vyvrcholilo v září, kdy se běžel 1. ročník běhu 
pro hospic ve spolupráci s Atletikou Tábor. 
Nechyběli jsme ani u největšího knižního 
happeningu, na festivalu nakladatelů  
Tabook. A nelze zapomenout na Blešák, který 
se pomalu stává pěknou tradicí! Začátek ad-
ventu nám rozradostnilo a rozvonělo benefič-
ní pečení dobrot zaměstnanců Silonu.



 Konec roku pak patřil Adventnímu koncertu České televize pro Domácí hospic Jordán, který 
se zařadí mezi nezapomenutelné zážitky, jež nás na cestě paliativní péče potkávají.

Bez podpory dárců, ať již jednotlivců, firem, soukromých nadací, podpory obcí a měst v do-
jezdové vzdálenosti hospice, by nemohla být tato péče dostupná těm, kteří to nejvíce potře-
bují, tedy nevyléčitelně nemocným, kteří si přejí žít doma až do konce života.  
Za tuto podporu všem velice děkujeme!
 



 

Dobrovolnictví

Naši dobrovolníci jsou úžasní lidé, kteří nám dá-
vají svůj volný čas, energii ducha i svalů, dělí se 
s námi o své zkušenosti a pomáhají nám jít dál. 
Motivační koktejl každého dobrovolníka má jinou 
chuť i složení.  
Existují ovšem společné ingredience a u těch  
hospicových jsme jich našli hned sedm:
1. být užitečný
2. splatit dluh společnosti
3. podělit se o své schopnosti a zkušenosti
4. chuť na dobrodružství a trochu neznáma
5. poznávání rozmanitostí lidských příběhů           
       i vztahů
6. autentické lidské setkávání a spolubytí
7. lišit se, dělat něco odlišného

V roce 2017 nám 77 dobrovolníků věnovalo přes 
tisíc hodin svého času při 225 různých příležitos-
tech: na benefičních akcích, v dobročinném  
obchodě i přímo v zázemí hospice.  

Všem ze srdce děkujeme a jsme moc rádi,  
že jsou s námi v týmu!



Nadace, Nadační fondy

• Nadační fond Avast, Praha

• Nadace člověk člověku, Praha

• Nadace J&T, Praha

• Nadace Komerční banky a.s. – Jistota

• Nadace AGROFERT, Praha

• Nadační fond Tesco, Praha

• Zdravé město Tábor

• Nadace ČEZ

Firmy, banky

• dm drogerie markt s.r.o., České Budějovice

• SINFO, spol. s r.o., Mladá Vožice

• Greiner perfoam s.r.o., Tábor

• Glanc CZ s.r.o., Tábor

• ČSOB Leasing, a.s., Praha

• Československá obchodní banka, a. s., Praha

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



• Cravt koupelny s.r.o., Tábor

• up brand activation, s.r.o., Brno

• C-Energy Planá s.r.o., Planá nad Lužnicí

• SEMACZ s.r.o., Tábor

• ILEDA s.r.o. (MUDr. D. Machoňová), Tábor

• CESE s.r.o., Tábor

• Táborská ordinace, s.r.o., Tábor

• Putovní pražírna, Tábor

Spolky, církve, sdružení

• Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů, Praha

• Cesta žije, Tábor 

• Římskokatolická farnost, Tábor

• Sbor Českobratrské církve evangelické, Tábor

• Římskokatolická farnost, Soběslav

• Římskokatolická farnost, Sezimovo Ústí

• Sbor Českobratrské církve evangelické, Soběslav

• Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor

• Sdružení manželek diplomatů, Praha
(The Diplomatic Spouses’ Association)



Benefiční koncerty,  
divadelní představení,  
sportovní akce ...

• Momenty- benefiční výstava fotografií  
Michala Kaczora

• Zaměstnanci firmy Silon, s.r.o.  
Benefiční pečení pro hospic

• Hudební skupina Pitt BAND 
Venkovská benefiční tancovačka

• Kapela Napříč - Venkovská benefiční tancovačka

• Spinning® centrum SPINATTIC Tábor 
Spinningový maraton pro hospic

• Česká televize

• Atletika Tábor

• Pilates Jitka Máchová

• International School of Prague

• Jóga Tábor

• Stánek

• Husitské muzeum

• Městská knihovna Tábor

• Tabook



Města a úřady

• Jihočeský kraj

• Město Tábor

• Balkova Lhota

• Městys Borotín

• Obec Dražice

• Drhovice

• Obec Hodětín

• Město Chýnov

• Obec Klenovice

• Obec Košice

• Městys Malšice

• Obec Meziříčí

• Obec Miličín

• Obec Nasavrky (u Tábora)

• Obrataň

• Město Planá nad Lužnicí



• Obec Radimovice u Tábora

• Obec Radimovice u Želče

• Obec Radkov

• Obec Řemíčov

• Sudoměřice u Bechyně

• Obec Svrabov

• Obec Tučapy

• Obec Turovec

• Obec Vodice

• Obec Zhoř u Tábora

• Úřad práce, Tábor

• Ministerstvo zdravotnictví ČR

Děkujeme všem, kteří podpořili domácí hospicovou péči v našem regionu.  
Díky Vaší pomoci můžeme pomáhat nemocným  

a jejich pečujícím rodinám. 

A DÁLE DÍKY podpoře mnoha a mnoha INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ, BEZ JEJICHŽ STÁLÉ FINANČNÍ 
PODPORY BY HOSPIC NEMOHL FUNGOVAT.  

Velmi si této podpory vážíme!



Lidé Domácího hospice Jordán, o.p.s. v roce 2017

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, Barbora Kačerová,  

Iva Janoušková (MD)

Psychiatr: MUDr. Marta Říhová

Psychoterapeutky: Mgr. Elena Strupková, Yvona Kunová

Sociální pracovnice: Mgr. Eva Špallová

Pečovatelky: Jana Holienková, Miluše Totová, Martina Michalová,  

Ludmila Svobodová, Marie Šedivá, Eva Ryantová, Hana Černá,  

Vladislava Vančurová

Koordinátorka terénní odlehčovací služby: Marie Šedivá

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

Grafické práce: Zuzana Dejmková

Duchovní: P. Michal Pulec, P. Dominik Ettler

Vedoucí kanceláře: Věra Šimková

Účetní: Jana Jelenová

Dobročinný obchod: Lucie Novotná

Ředitelka: Bc. Marie Sovadinová

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 

/ správní a dozorčí rada pracuje bez nároku na odměnu

Zakladatelky: Jana Špačková Chalupská, Marie Sovadinová


















