V Ý ROČN Í Z PR ÁVA
za rok 2019
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Domácí hospic Jordán je poskytovatelem
mobilní

specializované

paliativní

péče

a registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb – odborného sociálního poradenství
a terénních odlehčovacích služeb.
Cílem péče je umožnit lidem v terminálním
stádiu nevyléčitelné nemoci žít doma až do
konce života, mezi svými blízkými.

Vážení přátelé, spolupracovníci, dobrovolníci, příznivci,
je to tak, ohlížíme se společně již za devátým rokem našeho působení. Za tu dobu se mnohé změnilo, vyrostli
jsme. Z počátečních několika zaměstnanců je nás dnes bezmála několik desítek. Hodně jsme se naučili, jdeme
stále jistějším krokem. V mnohém jsme zkušenější, v mnohém střízlivější, ale i pevnější a rozhodnější. V tom
nejdůležitějším jsme stále konstantní – v našich hodnotách a poslání. Důraz na neměnné hodnoty představující lidský život, připomenutí a jasné vymezení principů paliativní péče i v týmu, se v loňském roce jevil v souvislosti s projednáváním zákona o eutanázii ještě naléhavější a o to potřebnější, čím silněji ze stran některých
zákonodárců volání po eutanázii zaznívalo. Připojili jsme se k jasnému poselství České společnosti paliativní
medicíny, že paliativní péče se staví proti eutanázii. Iniciované diskuze probíhaly na všech úrovních, v týmu,
v besedách pro veřejnost i v Senátu a Poslanecké sněmovně.
Rok 2019 byl pokračováním všech hospicových služeb, jak mobilní specializované paliativní péče, odborného
sociálního poradenství, terénních odlehčovacích služeb, tak služeb doplňkových - Půjčovny kompenzačních
pomůcek a akcí pro veřejnost, jako Kurzů pro pečující, Podpůrných setkání pro pečující, Podpůrných setkávání
pro pozůstalé a řady vzdělávacích a osvětových akcí i pro širokou veřejnost.
V multiprofesní hospicové práci platí dvojnásob, že není malých rolí. Kvalitu služeb i celé organizace dělají
lidé, kteří v ní pracují jak v přímé péči, tak v nezbytné práci v zázemí. A my jsme velmi hrdi na to, že tým DhJ
je odborný, profesionální a lidský. Hledali jsme nové zdravotní sestry, sociální pracovnici, pečovatelky, a proto
i nemálo času a energie věnujeme výběru nových kolegyň/ kolegů, které v týmu potřebujeme.
Další oblastí je účast na prosazování systémových změn, nezbytností je participace v procesu komunitního
plánování na regionální i krajské úrovni, účast v diskusních fórech a pracovních skupinách mobilní paliativní
péče na regionální i celostátní úrovni. Zástupce hospice je členem představenstva Fóra mobilních hospiců ČR,
které je profesní organizací zastupující mobilní specializovanou paliativní péči.
Rok 2019 byl přelomovým rokem, kdy se nám podařilo získat smlouvy s pěti největšími pojišťovnami, a část
zdravotní péče mobilního hospice jsme tak z těchto úhrad mohli pokrýt. Pacienti našich rodin, kteří splnili
potřebná kritéria pojišťoven, nemuseli hradit zdravotní péči, a to je dobrá zpráva.
Je to velký krok kupředu, za kterým stojí nesmírný kus práce. Dík patří v tomto směru i veřejnosti, které toto
téma není lhostejné, a také všem, kteří investují čas, energii a zájem o to, aby umírajícím lidem byla péče hrazena.
Podpora našich rodin a důvěra veřejnosti jsou posilou i velkým závazkem. I nadále chceme být zárukou profesionality, odbornosti a lidského přístupu. Děkujeme za důvěru vám všem, rodinám, dárcům, podporovatelům.
Uděláme vše proto, abychom vás nezklamali.
S úctou tým Domácího hospice Jordán

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ
PALIATIVNÍ PÉČE
MSPP
V roce 2019 pečoval tým MSPP o 72 nevyléčitelně
nemocných pacientů. Cílem péče je umožnit
nevyléčitelně nemocnému žít doma, mezi svými
blízkými až do konce života. Paliativní péče garantuje
nemocnému, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
že bude zachována jeho důstojnost a jedinečnost a že
v posledních chvílích nebude sám. Tato péče zahrnuje
nejen léčbu bolesti, ale i dalších velmi závažných
symptomů
provázejících
terminální
stadium
nevyléčitelného onemocnění, a na člověka se dívá
v jeho celistvosti. Do péče tak zahrnuje nejen tělesné
obtíže, ale i psychické, sociální a spirituální. Tým MSPP
tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
pečovatelky, duchovní a psychoterapeutky. Reagují
v péči na aktuální potřeby nejen nemocného člověka,
ale i jeho blízkých, které tým podporuje během
pečování a doprovází v případě potřeby ještě rok po
úmrtí jejich blízkého.

V roce 2019
• Bylo v péči MSPP 72 pacientů
• Nejmladšímu pacientovi byly 2 roky
• Nejstaršímu 96 let
• 71,8 byl průměrný věk pacientů
• Průměrná doba péče byla 20,7 dne
• Medián péče byl 13 dní
• 53 pacientů bylo onkologických,
19 neonkologických
• U pacientů bylo vykonáno 1157 návštěv
• 32 758 km bylo najeto týmem za pacienty
…Přiznávám, že jsme zpočátku měli trochu obavy,
že „cizí lidé“ budou v domácnosti vyrušovat nejen
nás, ale hlavně maminku. Hned první návštěva paní
doktorky a sestřiček naprosto rozptýlila veškeré naše
pochybnosti…

…Na Váš lidský a účastný přístup k bolesti jiných se
nedá zapomenout.
Děkuji Vám za vše…

…Dali jste nám naději, že nebude mít bolesti, že
nebude sám, že bude doma…

…Díky Vám manžel odešel z tohoto světa smířený se
svým osudem, klidný, bez bolestí a hlavně z domova,
z mého náručí, v doprovodu mých láskyplných slov…

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poradna
Na Poradnu se nejčastěji lidé obracejí v situaci,
kdy zvažují péči o svého vážně nemocného
či umírajícího blízkého, nebo již dlouhodobě
pečují a cítí se péčí vyčerpáni. V rámci poradny
nabízíme podporu, pomoc a získání potřebných rad
v závažné situaci, kterou blízcí nemocných lidí řeší.
Poradna dává prostor ke zvážení konkrétních kroků
péče v domácím prostředí, pomoc při řešení obtíží
v souvislosti s vážnou nemocí, informace o sociálních
dávkách
(příspěvku
na
péči,
dlouhodobém
ošetřovném), a v případě potřeby pomoc v zorientování
se v možnosti lůžkových hospiců či jiných sociálnězdravotních služeb.
Nabízíme také podporu a doprovázení lidem v době
zármutku, dále pomoc s řadou úředních záležitostí,
které jsou spojené s úmrtím blízkého člověka.
V roce 2019 Poradna poskytla své služby 224
klientům a 750 poradenských kontaktů v poradně
i v domácím prostředí klientů.
•

Z ORP Tábor bylo 75 % celkového počtu všech
poskytnutých konzultací,
z ORP Soběslav 19 % a 4 % z ORP Milevsko,
1 % ORP Votice, 1 % ORP Pacov.

•

V rámci ORP Tábor bylo 59 % Tábor,
20 % Sezimovo Ústí, 17 % Bechyňsko,
4 % Mladovožicko.

Terénní odlehčovací služby
Terénní odlehčovací služby poskytujeme jak
umírajícím lidem, tak dalším klientům, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které
rodina pečuje v domácím prostředí. Péče v domácím
prostředí je pro nemocného člověka velkým darem,
pro pečujícího však často bývá velmi náročná,
pokud nemá možnost odpočinku a načerpání sil.
Cílem služby je proto jak „odlehčení“ nemocným
lidem formou pomoci s úkony soběstačnosti
a sebeobsluhy v jejich domácím prostředí formou
jednorázové či opakované pomoci, tak i jejich blízkým
v péči o ně. Terénní odlehčovací služby poskytujeme
v Táboře a jeho okolí (do 25 km) díky podpoře
Jihočeského kraje a Města Tábor.
V roce 2019 poskytly naše pečovatelky 45 klientům
5524 hodin služby, z toho 1 137 hodin strávily na
cestách do rodin, kde vykonaly celkem 1993 návštěv.

Podpůrné akce pro pečující
Kurzy pro pečující
I v tomto roce proběhly dva bezplatné Kurzy pro
rodinné pečující (březen/říjen). Jejich cílem je
poskytnutí podpory a praktických informací
pečujícím a vytvoření prostoru pro možnost sdílení,
zkušeností a předávání informací. Pečující měli
možnost se, v rámci jednotlivých bloků, seznámit
nejen se základními ošetřovatelskými dovednostmi,
ale i se sociálně-právním minimem, péčí o sebe
sama a duchovními potřebami nemocných. Kurzů se
v průběhu roku zúčastnilo 15 pečujících.

Čaje
Vzdělávací besedy Čaje jsou věnovány nejen tématům,
která jsou spojená s pečováním v domácím prostředí,
ale i pomáhají prevenci syndromu vyčerpání u pečujícího.
S psycholožkou a právničkou Mgr. Terezou Brunerovou jsme se věnovali praktickým radám, jak řešit situaci, kdy náš blízký již nezvládne o svém životě rozhodovat sám, ale i např. možnostem trénování paměti
v rámci běžných denních činností.
V roce 2019 proběhla celkem 3 setkání, kterých se zúčastnilo vždy 9 lidí. Děkujeme Městské knihovně Tábor za poskytnutí prostor pro tyto besedy.

Nejste sami
Komorní podpůrná setkání pro pečující nabízejí možnost sdílení obdobné zkušenosti s někým, kdo jim rozumí v tom, v čem je pečování náročné a s kým se
mohou vzájemně zároveň povzbudit, navázat přátelství. Pro řadu dlouhodobě pečujících znamená péče
často i velké zúžení možnosti společenského kontaktu. Pečování ovlivňuje často i vztahy v rodině. Může
upevňovat vzájemnou soudržnost, ale také přináší
řadu náročných situací, vzájemných neporozumění,
fyzické i psychické únavy, rodinných konfliktů. Aktuální je i téma hranic ve vztahu mezi pečujícím a opečovávaným. Během roku setkání využilo celkem 15
pečujících.
…Největším přínosem bylo pro mne to, že jsem
zjistila, že nejsem sama, kdo se potýká s problémy,
které někdy přerůstají přes hlavu.

Podpůrné akce pro pozůstalé
Přístav
Komorní setkání pro pozůstalé nabízejí rodinným
příslušníkům, přátelům a všem, kdo se vyrovnávají
s úmrtím blízkého člověka, prostor jak pro sdílení, tak
pro klidné spočinutí. V klidu na bezpečném místě se
podělit o svůj příběh nebo naslouchat příběhům jiných
lidí s vědomím, že v tom nejsem sám. Respektujeme
individuální způsob prožívání zármutku a podporu
v životě bez blízkého člověka, hledání nových cest
a nového životního směřování. Setkání během roku
využilo celkem 8 lidí.

… Zjistila jsem, že nejsem sama, kdo nemá čas
uvažovat nad tím, že musím spoustu věcí vypustit
a soustředit se na ty nejdůležitější. Že je dobře nechat
si pro sebe nějakou radost, protože jinak by mne ubily
starosti. Že je třeba zapojit rodinu v tom, kde jsou
ochotni a schopni pomoci. Nejvíc mi ale pomohlo,
že jsem mohla sdílet s někým jiným to, co prožívám,
protože mezi mými blízkými nebyl nikdo, kdo by byl
ve stejné situaci a chápal, o čem mluvím.
…Pochopila jsem svoji rodinu a příbuzné, kteří
celou situaci viděli z jiného úhlu, a tak jsem někdy
nechápala jejich jednání… vše jsem mohla probrat
s paní psychoterapeutkou, která mi vysvětlila náhled
z různých stran.
…V podpůrných setkáních pro pozůstalé jsem
se mohla dozvědět, jak se s těmito zkušenostmi
vyrovnávali jiní pozůstalí.
…Paní psychoterapeutka mi pomohla vyznat se sama
v sobě a ve svých pocitech, kterým jsem nerozuměla.
…I po dědově odchodu na věčnost jsem byla nadále
v režimu permanentní starosti a na pocit klidu
a schopnosti uvolnění jsem si musela počkat a cíleně
si dávkovat oddechové aktivity, které jsem dříve
nemohla provozovat.

uskutečnil druhý ročník vzpomínkové podvečerní
procházky s lampičkami. Víc než 100 účastníků si
světlem svíčky připomnělo své blízké, z nichž řada
využila domácí hospicovou péči. Procházka vedla
stejně jako v loňském roce ze Žižkova náměstí přes
Holečkovy sady až ke kašně na náměstí Mikuláše
z Husi. Cesta byla lemována téměř dvěma sty světýlek
nachystanými našimi dobrovolníky.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

Vzpomínková setkání
Doprovázení rodinných příslušníků je podstatnou
součástí domácí hospicové péče a probíhá v průběhu
celého roku.
Na společná Vzpomínková setkání účastníky zveme
s odstupem několika měsíců po úmrtí, kdy odezní
nejakutnější fáze zármutku. V jejich průběhu se
snažíme účastníkům setkání vytvořit prostor pro
vzájemnou podporu i sdílení zkušenosti vyrovnávání
se se zármutkem.
Pozůstalí rodinní příslušníci mají k dispozici „Knihu
vzpomínek“, kde ke jménu jejich blízkého mohou
připojit fotografie svých blízkých, napsat vzpomínku
či vzkaz. V loňském roce se na 2 Vzpomínkových
setkáních (duben, listopad) sešlo 13 účastníků.

Vzpomínka se světlem
Druhou říjnovou sobotu, na Světový den hospiců, se

V roce 2019 naše Půjčovna i nadále poskytovala
své služby našim pacientům, klientům terénních
odlehčovacích služeb i široké veřejnosti. Celkem bylo
zapůjčeno 596 kompenzačních pomůcek 220 klientům.
V průběhu roku se nabídka Půjčovny rozrostla o dalších 66 pomůcek. Děkujeme všem organizacím, které
podpořily jejich nákup:
•

NF Umění doprovázet

•

SINFO spol. s r.o.,

•

Jihočeský kraj

•

MA-DONA s.r.o.

A děkujeme i všem jednotlivým dárcům.
Nejen díky všem podporovatelům, ale také díky
nárůstu objemu péče v terénu se vybavení Půjčovny
rozšířilo natolik, že nám stávající prostory přestaly
dostačovat. Proto jsme byli nuceni začít uvažovat
o přesunu Půjčovny. Od roku 2020 bude na nové adrese,
v nových prostorách Polikliniky Tábor, která nám tuto
situaci pomohla vyřešit.

DOBROVOLNÍCI
Naši dobrovolníci jsou s námi od založení hospice
a jsou jeho důležitou součástí. Jejich příběhy jsou
různé. Někteří jsou s námi od začátku, další se
přidali v průběhu let. Jiní byli s námi chvíli a poté
se vydali jiným směrem. Mezi našimi dobrovolníky
jsou i takoví, kteří si nenechají ujít žádnou akci či
příležitost pomoci. A dokonce máme i „specialisty“
na konkrétní druh benefiční akce. Nutno podotknout,
že v roce 2019 se „dobrovolničilo“ za každého počasí –
nechyběly bouřky, deště, a dokonce ani vichřice!
Potřeba a důležitost dobrovolnictví neustále narůstá
– nejen u nás, ale ve všech neziskových organizacích,
které by bez dobrovolníků nemohly fungovat. Letošní
mezinárodní kongres EAPC (European Association
of Palliative Care) v Berlíně tuto tendenci podpořil
začleněním dobrovolnického sympózia do kongresu
paliativní péče na stejné úrovni s bloky týkajícími se
medicíny, výzkumu a odborné psychosociální podpory.
Díky podpoře NF Avast se tohoto kongresu mohly
zúčastnit naše vrchní sestra a naše koordinátorka
dobrovolníků. Dle jejich slov, byly svědky historického
okamžiku oficiálního a mezinárodního potvrzení,
že hospicové dobrovolnictví je jedním ze tří pilířů
paliativní péče.
V roce 2019 bylo součástí toho „našeho pilíře“ 75 dobrovolníků, kteří nám dohromady věnovali 916 hodin svého času. A nejen času, ale i energie, dobré
nálady, nápadů a laskavosti – a ty nejdou změřit.
Jsou ale vidět okamžité důsledky – radost, sounáležitost, pomoc, smysluplnost. A my v hospici jsme za
všechny dobrovolníky velmi vděčni. Jejich pomoc
nám umožnila fungovat, přináší nám prostor a čas pro
služby v hospici. Dobrovolníci pomáhají při benefičních akcích, v Dobročinném obchodě, v zázemí hospice. Dobrovolnictví v hospici přináší i osvětu o péči
mezi veřejnost. Je to jako když se vhodí kámen do
vody: kruhy, které se vytvoří, dosahují mnohem dál,
než bylo místo vhození. Stejné je to s dobrovolnictvím,
jeho dopad jde mnohem dále, než jsou hranice hospice.
Ano, toto je pilíř.
To jsou naši dobrovolníci.
Děkujeme vám za další rok s námi!

FUNDRAISING
Pro hospic byl rok 2019 ve znamení pokračujících jednání o celoplošném financování mobilní hospicové
péče z veřejného zdravotního pojištění. V této oblasti
jsme dosáhli pouze dílčích úspěchů. Máme smlouvy
již s 5 zdravotními pojišťovnami, které ale hradí pouze část skutečných denních nákladů na péči o naše
pacienty, a to v případě, že splňují všechny podmínky
indikace. Proto jsme stále nuceni hledat další zdroje
financování chodu hospice.
Chod domácího hospice je financován z více zdrojů
jako jsou dary od individuálních a firemních dárců,
nadací a nadačních fondů. Hospic je také stále více
podporován, v čele s městem Táborem a jeho dlouhodobou pomocí, obcemi a městy ležícími v jeho dojezdové vzdálenosti.
Jedním z pilířů financování provozu je i podpora Jihočeského kraje, který jako druhý v ČR přijal 6. 9. 2018
Koncepci paliativní péče. V roce 2019 podpořil Jihočeský kraj hospic formou dotace na projekt „Podpora
mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském
kraji“ (celkově uznatelný náklad projektu: 230 316 Kč).
Díky této dotaci mohl multidisciplinární tým nakoupit pohonné hmoty pro cesty do rodin nevyléčitelně
nemocných, 2 nové notebooky pro tým MSPP, kompenzační pomůcky pro klienty hospice. V této podpoře bylo také možno použít finanční prostředky na
částečnou úhradu mezd podpůrného týmu mobilního
hospice. Druhý projekt „Rozvoj vzdělávání, zvyšování
kvalifikace a odbornosti multidisciplinárního týmu
DhJ“ v celkové uznatelné částce 30 000 Kč byl využit
na podporu vzdělávání týmu mobilního hospice.
Je potěšující, že stále narůstá i počet dárců z řad veřejnosti, kteří přispívají pravidelnými měsíčními platbami. Tato skutečnost nám kromě tolik potřebných
financí, dává i zpětnou vazbu o pozitivním vnímání
práce hospice v místní komunitě.
Díky podpoře ze strany Nadace J&T, DSA PRAGUE,
Nadace ČEZ, NF Tesco, NF Avast a firmám Spearhead
Czech s.r.o., TBG METROSTAV s.r.o., EFAFLEX – CZ
s.r.o., STROJÍRNA TÁBOR ST s.r.o., Vodárenské sdružení Bechyňsko, ČEPS, a.s., Gynpraxe a mnohým dalším
jsme mohli poskytovat naše služby opět více pacientům a jejich rodinám.

Část financí na provoz jsme v loňském roce získali
i díky provozu Půjčovny kompenzačních pomůcek, jejíž nabídka pomůcek byla rozšířena pomocí darů NF
Umění doprovázet, Jihočeského kraje a firem SINFO,
spol. s r.o. a MA-DONA s.r.o.

Terénní odlehčovací služby, o které je mezi občany velký zájem, byly podpořeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a městem Tábor.
Jednou z nejdůležitějších pracovních pomůcek v mobilním hospici je automobil. V roce 2019 se nám podařilo zakoupit novou Dacii Sandero. Vzhledem k napjatému finančnímu rozpočtu bychom si bez pomoci ZD
Opařany, Nadace Penta SR, koledníků Tříkrálové sbírky, sbírky zaměstnanců Hochtief a.s. a dalších dárců
nový vůz nemohli dovolit. Sbírka na automobil probíhala v letech 2018 a 2019.
Nedílnou součástí našeho fundraisingu je i pořádání benefičních akcí jak samotným hospicem, tak
jeho příznivci. V roce 2019 jsme uspořádali dvě velké akce – Bleší trh na Gymnáziu Pierra de Coubertina, které nám zapůjčilo prostory, a Dobročinný běh.
Třetí ročník Dobročinného běhu jsme zorganizovali za
velké a bezplatné pomoci členů oddílu Atletika Tábor.
Na přípravě a zajištění běhu se podílelo 64 dobrovolníků. Díky jejich nezištné práci mohlo na trať kolem
Jordánu vyběhnout 291 běžců a běžkyň z přihlášených 313, mezi kterými byli také „reprezentanti“ firem

KALAS Sportswear, s.r.o. Tábor, SILON s.r.o. Planá nad
Lužnicí, Rej s.r.o. Planá nad Lužnicí, Brisk Tábor a.s.,
Finep.cz, Projekt 4 sport, Hypermarket Tesco Příbram,
EFAFLEX - CZ s.r.o. a také nemocniční týmy spadající
do holdingu Jihočeské nemocnice a.s. společně s lékaři z Lékařského odborového klubu – svazu českých
lékařů. Běh probíhal pod záštitou starosty Města Tábora a paní hejtmanky Jihočeského kraje. Ceny a dárky
pro běžce věnovaly firmy EFAFLEX - CZ s.r.o., KALAS
Sportswear, s.r.o. a Rej s.r.o., Český rozhlas České Budějovice, Vojenská zdravotní pojišťovna, Penzion Na
Pláži Přední Výtoň, SILON s.r.o., Nadační fond Avast,
GemMedical s.r.o a Farma u Drhovských.
V roce 2019 byly na podporu hospice uspořádány různorodé akce, jejichž výtěžek organizátoři věnovali na
podporu hospice. Kromě darů z mnohých koncertů
pomohly s financováním chodu hospice i výnosy ze
„Svatomartinské husy“ (večeře a dražba vín) Rotary
Clubu Tábor, ze startovného „Svatováclavského pochodu Tábor – Blaník“ 42. mechanizovaného praporu
či ze vstupného a prodeje na „Benefiční přehlídce klobouků“ Divadla Množiny. A Charitativní sraz mustangů v Táboře byl téměř celý rok organizátory připravován, včetně doprovodných akcí, i s cílem podpořit
právě náš hospic.
Největší benefiční akcí uspořádanou pro hospic v roce
2019 byla Dobročinná aukce uměleckých děl, která proběhla díky organizátorům pánům P. Klímovi
a P. Talichovi již počtvrté.
Je potěšující, že domácí hospicová péče je pozitivně
vnímána i studenty a žáky středních a základních
škol, kteří na podporu domácí hospicové péče pořádají
různé školní či skautské sbírky.
Koncem roku byla ředitelka Marie Sovadinová zařazena mezi 18 leadrů paliativní péče v ČR a získala v rámci projektu Spolu až do konce grant Nadačního fondu
Avast - Stipendium pro paliativní péči, který bude trvat do roku 2021.
Slýcháváme, že financování domácí specializované
hospicové péče je úkolem státu. Ano mělo by být, ale
zatím tomu tak není. A my jsme opravdu vděční za
všechny naše dárce a podporovatele. Protože bez jejich pomoci bychom nemohli poskytovat naše služby.
Protože bez jejich pomoci by nevyléčitelně nemocní
nemohli dožít své dny doma mezi svými. Jsme moc
rádi, že žijeme mezi lidmi, kterým není lhostejný osud
jiných a my vám za to děkujeme!

DOBROČINNÝ OBCHOD
I v roce 2019 pokračoval Dobročinný obchod v dobročinné, osvětové, ale i recyklační a kulturní funkci. Již
podruhé se zapojil do Táborské Noci literatury s doprovodným programem pro děti. Ve spolupráci s Městskou
knihovnou a dobrovolnými předčítači se během odpoledne mohly děti pobavit i poučit z příběhů a pohádek.
Ke svým 3. narozeninám dostal Dobročinný obchod
od vedení OD Dvořák nové prostory ve frekventovanější části obchodního domu. Toto nové místo přilákalo
další zákazníky a pomohlo tak hospici vstoupit do ještě širšího povědomí veřejnosti. Děkujeme všem, kdo
u nás nakoupili, darovali věci pro prodej nebo podpořili obchod jiným způsobem! Děkujeme také všem, kteří
se podíleli na přestěhování Dobročinného obchodu.

HOSPICOVÁ KNIHOVNA
Knihovna patří k hospici od jeho počátku existence. Slouží ke vzdělávání zaměstnanců hospice, kteří
musí neustále pracovat na svém odborném rozhledu.
A je přístupná i veřejnosti. Na knihovnu se obracejí
i studenti, kteří vypracovávají seminární, bakalářské,
diplomové a dizertační práce. Knihy využívá hospic
i pro rodiny přijatých pacientů. Knihovna disponuje
tituly odbornými, duchovními, ale též z oblasti beletrie, a to pro dospělé i děti.

DOMÁCÍ HOSPIC JORDÁN V ROCE 2019 PODPOŘILI:
Města a obce:
Balkova Lhota * Bechyně * Borotín * Dírná * Dlouhá Lhota * Dražice * Drahov * Hlavatce * Hodětín
Choustník * Chýnov * Jistebnice * Klenovice * Košice * Libějice * Malšice * Meziříčí * Miličín
Nasavrky * Opařany * Radimovice u Tábora * Radimovice u Želče * Radkov * Řepeč * Sedlec – Prčice
Sezimovo Ústí * Skopytce * Soběslav * Střezimíř * Sudoměřice u Bechyně * Svrabov * Tábor * Tučapy
Vilice * Vodice * Zhoř u Tábora * Želeč

Firmy, spolky, církve a další instituce:
42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“ * Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor
Atletika Tábor * Beer-Pong.cz * Bioreality s.r.o. * BRISK TÁBOR A.S. * Burza Tábor
COMETT PLUS, spol. s r.o. * CZECHOSLOVAK GROUP a.s. * Český rozhlas České Budějovice
Divadlo Mana * Divadlo Množiny * DSA - Diplomatic Spouses Association * EFAFLEX - CZ s.r.o.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře * Filiální obec Starokatolické církve v Soběslavi
Fórum dárců, z.s. * GemMedical s.r.o. * GIVT.cz s.r.o. * GS Technik spol. s r.o.
Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor * Hlavatecký pěvecký sbor * Hotel Palcát
Charita ČR (Tříkrálová sbírka) * Charitativní sraz mustangů Tábor * ILEDA s.r.o.
INTERPAP Office, s.r.o. * Jednota Tábor z.s. * Jihočeský kraj * Jižní Čechy Teď
Junák - český skaut, přístav Třináctka Opařany z.s. * Junák - český skaut,
středisko Planá nad Lužnicí, z.s. * Kalabis Quintet * KALAS Sportswear, s.r.o.
Kapatex s.r.o. * kapela Andband * Kasmed s.r.o. * Klášter kapucínů na Hradčanech
Klinické laboratoře Tábor, a.s. * Koedukovaný oddíl vodních skautů, Jistebnice (Třináctka)
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group * Kudyznudy.cz * Kulturne.com
Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů * Lesy České republiky, s.p. * MA-DONA s.r.o.
MaFra business s.r.o. * Městská knihovna Tábor * Městská knihovna Planá nad Lužnicí
Moccacafé
Tábor
*
Nadace
AGROFERT
*
Nadace
ČEZ
*
Nadace
J&T
Nadace Penta, Slovenská republika * Nadační fond „Umění doprovázet“ * Nadační fond Avast
Nadační fond Tesco * Nemocnice Tábor, a.s. * OA a VOŠE Tábor * OD Dvořák * OSEVA, a.s.
Penzion
Na
pláži,
Přední
Výtoň
*
Pěvecký
sbor
Gaudeamus
Brno
Pěvecký sbor Novita Soběslav * Pilates J. Máchová * Pivovar Obora s.r.o.
Polévka, která pomáhá, z.s. * ProfiFP.cz * Projekt4Sport * Pro-víno.cz, s.r.o. Praha
Putovní pražírna * Rádio Impuls * Rádio Kiss * REJ s.r.o. * Rodinný pivovar BERNARD a.s.
Rotary klub Tábor * Římskokatolická farnost Chýnov * Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí
Sbor Církve bratrské v Táboře, Chýnov * SILON s.r.o. * Simopt s.r.o. * SINFO, spol. s r.o.
Spearhead Czech s.r.o. * Spinning centrum SPINATTIC * Stánek na náměstí Tábor
STROJÍRNA
TÁBOR
ST
s.r.o.
*
Studenti
a
pedagogové
SŠSI,
Tábor
Svazek obcí mikroregionu Táborsko * Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o. - advokátní kancelář
TBG
METROSTAV
s.r.o.
*
Tišnovský
komorní
orchestr
*
Ursíny
Optik
*
Vinotéka a galerie U Černého kocoura a zeleného stromu * Vodárenské sdružení Bechyňsko
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR * Zeelandia, spol. s r.o. * Zemědělské družstvo Opařany
ZŠ Měšice * Žáci 6.A ZŠ Zborovská, Tábor * Ženský spolek Zora

Za podporu děkujeme i všem individuálním dárcům, protože bez nich by hospic nemohl
pokračovat ve svém poslání. Díky každému z nich se vloni 72 lidských příběhů mohlo
dopsat doma až do konce.

V ROCE 2019 ZAJIŠŤOVALI CHOD SLUŽEB HOSPICE
Multidisciplinární tým:
Hlavní lékařka:
MUDr. Helena Staňková
Lékaři:
MUDr. Štěpánka Fojtů * MUDr. Jiří Havlíček
MUDr. Ján Krajči * MUDr. Barbora Mikulášová
MUDr. Alena Poláková * MUDr. Marta Říhová
MUDr. Oliver Šafránek * MUDr. Iva Trantinová

Pracovníci v sociálních službách:
Hana Černá * Markéta Gareis * Luboš Jura
Lenka Novotná * Eva Ryantová * Irena
Schmiedová * Bc. Dana Smetanová * Nikola
Škvárová * Daniela Šugárová * Lenka Tomášková
Miluše Totová * Markéta Trpáková
Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Jana Holienková

Vrchní sestra:
Barbora Nováková DiS.

Vedoucí kanceláře:
Věra Šimková

Zdravotní sestry:
Marie Dvořáková * Bc. Jitka Fišerová * Veronika
Hušek * Bc. Renata Houserová * Iva Janoušková
Barbora Kačerová * Michaela Moláčková
Václava Novotná * Bc. Alena Padrtková
Bc. Věra Tichá * Alena Zděnková

Účetní:
Mgr. Jana Jelenová
Dobročinný obchod Domácího hospice Jordán:
Lucie Novotná

Psychoterapeuti a supervize:
Yvona Kunová * Mgr. Elena Strupková

Fundraising:
Lucia Kopřivová Markovová * Iva Pokorná
Marie Sovadinová

Duchovní:
Daniel Kaleta * Mgr. P. Michal Pulec

Web:
Iva Pokorná

Vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice:
Eva Špallová

Grafik:
Zuzana Dejmková

Sociální pracovnice
Bc. Dana Smetanová

PR:
Lucia Kopřivová Markovová

Koordinátorka terénních odlehčovacích služeb:
Ludmila Svobodová

Koordinátorka dobrovolníků:
Lucia Kopřivová Markovová

Statutární orgány, Správní rada a Dozorčí rada
Ředitelka:
Marie Sovadinová

Ing. Jiří Vondráček, PhD.
Jana Špačková (do 17.7.2019)

Zakladatelky:
Marie Sovadinová
Jana Špačková

Dozorčí rada:
Ing. Michael Sovadina, MBA (do 15. 4 2019)
Mgr. Martina Douchová (do 15. 4 2019)
MUDr. Helena Staňková (do 15. 4 2019)
Mgr. Eva Měřínská (od 17. 7. 2019)
JUDr. Ivana Jakšičová (od 17. 7. 2019)
Daniel Kaleta (od 17. 7. 2019)

Správní rada:
Předsedkyně: Ing. Terezie Vondráčková, PhD.
Mgr. Martina Douchová (od 17.7.2019)
Ing. Jiří Loskot
MUDr. Terézia Smrhané Kovács
Mgr.et Mgr. Yvona Paikrová

Správní i Dozorčí rada pracovaly v roce 2019
bez nároku na odměnu.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Bydlinského 2964 Tábor 39002
IČ: 28120981
IČZ: 39373000

Datum vzniku 13. 4. 2010
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Složka O 184

