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Domácí hospic Jordán  
je poskytovatelem mobilní 

specializované paliativní 
péče a registrovaným 

poskytovatelem sociálních 
služeb – odborného 

sociálního poradenství  
a terénních odlehčovacích  

služeb.



Vážení přátelé,
spolupracovníci,
dobrovolníci, příznivci,
rok 2020 je za námi. Jak jsme jej plánovali? Jaký měl být a jaký skutečně byl?

Měl být rokem řady plánovaných změn a též benefičních akcí k 10. výročí založení
hospice. S covidovou pandemií jsme se však i my ocitli ve zcela nové situaci a čelili
novým změnám a výzvám.

Když se objeví vážná nemoc, životy nemocných i jejich blízkých se náhle změní. Za-
běhnutý řád nefunguje, je třeba změnit svoje plány, priority, mnohé opustit a nahra-
dit novým. Místo radostí a starostí všedních dní přichází nejistota, obavy o bu-
doucnost, které vážné i dlouhodobé onemocnění doprovázejí.

S covidovou pandemií těmto skutečnostem čelíme jako společnost. I my jsme byli
na jaře novou situací zaskočeni. Chyběly nám ochranné pomůcky, které nebyly ni-
kde k sehnání, doléhal na nás chaos vládních nařízení a přicházející nejednotné in-
formace.  Potýkali jsme se i s personálním nedostatkem v přímé péči a bylo potře-
ba omezit přímý kontakt v rámci týmu, což vyžadovalo adaptovat se na jiné for-
my komunikace, zejména telefonickou nebo jinou on-line komunikaci a její zefek-
tivnění.

Současně jsme vnímali, že v mnohém jsme na situaci připraveni, protože jsme zvyklí,
že v naší práci je potřebné pružně reagovat na rychle se měnící potřeby našich kli-
entů a umět si vystačit s málem…. A byli jsme znovu a znovu dojati vlnou solidarity
a podpory lidí, kteří přicházeli a nosili doma ušité roušky.

Právě roušky se staly zcela novým fenoménem. Přicházeli jsme najednou nově k na-
šim pacientům a klientům zahaleni rouškou. Nám i jim chyběl obličej, podání ru-
ky, běžná společenská pravidla, fyzický kontakt dosud naprosto přirozený a ne-
zbytný. Viděli jsme jen oči, slyšeli tón hlasu. O to více bylo nutné umět komuni-
kovat a odhalovat, co je skryté, abychom si mohli být blíž a mohli kvalitně pomá-
hat. Protože kvalitní pomoc je od nás očekávána jak v poskytnutých zdravotnických
či pečovatelských úkonech a poradenství, tak i v „obyčejném“ lidství, respektují-
cím a empatickém přístupu.

Během roku jsme se naučili v nové situaci fungovat, „zaběhli jsme se“, a po celou 
dobu jsme dokázali zajistit potřebnou péči. Z pandemie se stal běh na dlouhou trať.  
Vnímali jsme, jak celková situace tíživě doléhá na naše pacienty, klienty i jejich pe-
čující.  Snažili jsme se jim být oporou v této těžké situaci.  Jak se nám to podařilo 
v jednotlivých službách i zázemí, můžete posoudit na následujících řádcích.

Přestože to byl velice těžký a náročný rok, ve kterém jsme se potýkali s mnoha vel-
kými překážkami, ukázal nám také i druhou stranu. Domácí hospic Jordán má vyso-
ce profesionální, lidsky nádherný tým lidí, ve všech službách i zázemí, kteří za každé 
situace dělají více, než je třeba. A tato kombinace odborných i lidských kvalit přináší 
vše potřebné do péče o naše pacienty a klienty. Je pro mě velikou ctí a radostí být 
v takové společnosti.

Domácí hospic Jordán má také kolem sebe dobrovolníky, podporovatele a dárce, 
kteří nás provázejí v naší činnosti. I díky nim se podařilo rok 2020 zvládnout bez 
přerušení péče o naše pacienty a klienty. Děkujeme za tuto podporu, vážíme si této 
pomoci, která nám pomáhá překonávat překážky a posouvá nás dále. Poděkování 
také patří všem rodinám, které se na nás obrací s důvěrou v naší péči. Jsme za ni 
vděčni a děkujeme za čas, kterým jsme mohli projít společně. 

Bc. Marie Sovadinová
ředitelka 
a spoluzakladatelka
hospice



„Sestřičko, mohla byste
si tu roušku nechat

chvíli sundanou?
Já bych si vás chtěla

prohlédnout.“
Prosba pacientky J.M.

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ
PÉČE (MSPP)
Cílem MSPP je umožnit nevyléčitelně nemocnému žít doma,
mezi svými blízkými, až do konce života. Paliativní péče garan-
tuje nemocnému, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že 
bude zachována jeho důstojnost a jedinečnost a že v posledních 
chvílích nebude sám.

Jaký byl rok 2020?
Jedním slovem náročný. Tak jako všechny, i nás zasáhla pandemie 
koronaviru. Kromě neustále se měnících vládních opatření, zmatků 
a protichůdných nařízení, jsme se potýkali i s nedostatkem zdra-
votních sester. Sestřičky z nemocnice pracovaly v jiném „pande-
mickém“ režimu, a proto nemohly sloužit v hospici. I my ostatní 
jsme se musely naučit pracovat v jiném „ nouzovém“ režimu.

Zdravotní sestra v ochranném obleku 
( jarní vlna COVID -19)



Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?
Naše pravidelné multidisciplinární týmy jsme přesunuli do online
prostředí. Kolegyně ze zázemí hospice pracovaly z domova, v te-
rénu tak zůstaly jen sestry, lékařky a pečovatelky. Lékařky a ses-
try jezdily za pacienty odděleně, aby eliminovaly riziko nakažení
v autě. Čas strávený u pacientů jsme omezily na minimum. Nosily
jsme roušky a rukavice, u pacientů s Covidem-19 „v plné polní",
i s ochrannými obleky a štíty. Těžko se nám komunikovalo v rouš-
kách, někteří pacienti či pečující špatně rozuměli. Zjistily jsme, co
všechno je možné vykomunikovat očima.

Těžko jsme také snášely tu samotu – prázdné kanceláře kolegyň
na home office.

Co dobrého nám rok 2020 přinesl?
Zažily jsme obrovskou solidaritu od známých i neznámých lidí. 
Lidé nám nosili a posílali doma šité roušky, lékárna nám vyrobi-
la desítky litrů dezinfekce ve chvíli, kdy žádná dezinfekce nebyla 
k sehnání. Firmy se nabízely, že nám vyrobí ochranné štíty. Jedna 
firma nám věnovala netkanou textilii, ze které nám další firma ušila 
empíry atd.

Zjistily jsme, co dokážeme. Naučily jsme se pracovat i ve ztížených 
podmínkách, jinak – efektivněji.

Zdravotnický tým  
Domácího hospice Jordán

DĚKUJEME  

ZA PODPORU 

V ROCE 2020!

DĚKUJEME  

ZA PODPORU 

V ROCE 2020!



Blahopřeji, milá paní 
doktorko! Jste anděl...

rodina pacienta

 

V listopadu byla naší hlavní lékařce MUDr. Heleně Staňkové 
udělena Cena za příkladnou praxi v paliativní péči, kterou Čes-
ká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně oceňuje vzornou práci v organizaci 
poskytující specializovanou paliativní péči.

MUDr. Helena Staňková s oceněním



„Největším přínosem 

bylo pro mě to, 

že jsem zjistila, že 

nejsem sama, kdo se 

potýká s problémy, 

které někdy přerůstají  

přes hlavu.“
Účastnice setkání

PORADNA  
Na poradnu domácího hospice se nejčastěji obracejí lidé, kteří zvažují péči 
o svého vážně nemocného či umírajícího blízkého, dále i dlouhodobě peču-
jící. Poradna nabízí podporu a pomoc v závažné situaci, kterou blízcí nemoc-
ných řeší. Poskytujeme potřebné rady ke zvážení konkrétních kroků péče 
v domácím prostředí, informace o sociálních dávkách a v případě potřeby 
pomáháme i v zorientování se v možnosti lůžkových hospiců či jiných sociál-
ně-zdravotních služeb. 

Jaký byl rok 2020?
V roce 2020 bylo uskutečněno 820 poradenských kontaktů. Velkou pomo-
cí byl darovaný nový automobil, který byl určen samostatně pro poradnu, 
a tím se otevřela možnost větší mobility a flexibility pro poskytování pora-
denství v rodinách.

Z celkového počtu všech poskytnutých konzultací tvořily konzultace v Tábo-
ře a okolí 89 %, Soběslavi a okolí 10 % a Milevsku s okolím 1 %. 

V rámci Tábora a okolí byly konzultace poskytnuty následujícím způsobem:  

Tábor 60 %, Sezimovo Ústí 8 %, Mladovožicko 11 % a Bechyňsko 21 %.
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Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?
Situace kolem Covid-19 se promítla i do poradenských kontaktů, a to
v podobě nejistoty, tísně a zhoršujícího se psychického stavu pečují-
cích, kteří řeší kromě závažné situace se svými blízkými i omezení ná-
vštěv v nemocnicích či možnosti navštěvovat své blízké doma.

Z důvodu vládních opatření neproběhly v roce 2020, poprvé po od
roku 2011, kurzy pro pečující, které jsme připravovali 2x ročně. Ten-
to rok se nemohly ze zmíněných důvodů uskutečnit jak „Vzpomínková
setkání“ pro pozůstalé, tak i oblíbený pochod „Vzpomínka se světlem“
pro všechny, kterým někdo schází. Také byla omezena podpůrná se-
tkání pro pečující a pozůstalé.

Podpůrná setkání pro pečující „Nejste sami“ nabízejí pečujícím mož-
nost sdílení obdobné zkušenosti s někým, kdo jim rozumí v tom, jak je
pečování náročné a s kým se mohou vzájemně zároveň povzbudit. Pro
řadu dlouhodobě pečujících totiž znamená péče často i velké zúžení
možnosti společenského kontaktu. Setkání je vedeno psychoterapeut-
kou. V mezidobí rozvolnění vládních opatření setkání pro pečující „Ne-
jste sami“ využilo 12 účastníků.

Poradna hospice pomáhá zájemcům i překlenout období zármutku.
Komorní setkání pro pozůstalé „Přístav“ nabízejí rodinným příslušní-
kům, přátelům a všem, kdo se vyrovnávají s úmrtím blízkého člověka,
prostor pro sdílení smutku a vzpomínek. Je zde možnost podělit se
o svůj příběh, nebo jen naslouchat, jak se druzí vyrovnávání s úmrtím
blízkého. I toto setkání probíhá za účasti psychoterapeutky.

Někteří účastníci chodí pravidelně, jiní využijí setkání jednorázově 
a poté volí individuální konzultace. Setkání využilo 9 pozůstalých ro-
dinných příslušníků.

Tým Poradny

Eva Špallová,
vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice

Markéta Lotterová,
vedoucí terénních odlehčovacích služeb a sociální pracovnice



„Za Vaši obětavou 
péči o naši maminku 

a babičku Vám 
z celého srdce 

děkujeme.“
Dcera pacientky

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Terénní odlehčovací služby jsou jednou ze služeb Domácího hos-
pice Jordán, které mají umožnit nevyléčitelně nemocným dožít
doma mezi svými. Poskytujeme je jak umírajícím lidem, tak i dal-
ším klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, o které ro-
dina pečuje v domácím prostředí a potřebuje nezbytný odpočinek.
Péče je poskytována v domácnostech uživatelů jednorázově i pra-
videlně, v Táboře a jeho okolí do 25 km.

Tým pečovatelek  
ODSL



Jaký byl rok 2020?

V roce 2020 vykonaly naše pečovatelky u 47 klientů celkem 3265
hodin služby. Na cestách za našimi klienty strávily dalších 943
hodin. V rodinách poskytly celkem 1906 návštěv (pomoc při sebe-
obsluze, aj.).

Od 1. září se tým rozšířil o druhou sociální pracovnici, která pře-
vzala vedení odlehčovacích služeb a současně působí jako druhá
zastupující sociální pracovnice poradny.

 

Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?

Část roku jsme pracovaly pouze v omezeném režimu. Z důvo-
du omezení služeb z nařízení vlády kvůli pandemii Covid-19 
jsme poskytovaly pouze nezbytné úkony, což však mělo nega-
tivní vliv na kondici klientů a pečujících. Proto jsme hned, jak to 
bylo možné, začali opět poskytovat i zbytné úkony služeb, což 
se projevilo zlepšením fyzického i psychického stavu všech zú-
častněných. Omezení služeb přineslo i snížení příjmů z úhrad. 
Služby poskytujeme díky podpoře Jihočeského kraje a Města Tá-
bor.



PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna KP poskytuje své služby našim pacientům, klientům terén-
ních odlehčovacích služeb i široké veřejnosti.

Jaký byl rok 2020?
V únoru se Půjčovna z kapacitních důvodů přestěhovala do budovy
táborské Polikliniky. Přestěhování i otevření nového místa se stihlo
ještě před březnovým uzavřením provozu pro veřejnost z důvodu na-
řízení vlády. Po vyhlášení nouzového stavu Půjčovna fungovala jen 
pro stávající klienty a pacienty domácí hospicové péče.

Koncem srpna jsme zaznamenali ze strany veřejnosti zvýšený zájem
o kompenzační pomůcky, zejména elektrických polohovacích lůžek,
kyslíkových koncentrátorů a toaletních židlí. Dělo se tak z důvodu vyš-
ší frekvence propouštění pacientů z nemocnic, které se začínaly při-
pravovat na další vlnu epidemie. Ve druhé vlně objem výpůjček stále
narůstal a poptávku jsme mohli uspokojit díky tomu, že Půjčovna zů-
stala otevřená.

V průběhu roku si 220 klientů z řad veřejnosti i rodin v hospicové péči
zapůjčilo celkem 501 kompenzačních pomůcek.

Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?
Pro nás to znamenalo zvýšenou potřebu každodenní dezinfekce, a to 
jak standardní dezinfekce kompenzačních pomůcek, tak i ploch, klik, 
dveří a stolů v Půjčovně. V této době nám velmi pomohl i generátor 
ozonu, který nám poskytl Nadační fond „Umění doprovázet“ spolu 
s chodítkem a toaletní židlí. Darem jsme dostali dalších 9 zánovních 
pomůcek.

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Jana Holienková 
vedoucí



„Vaše práce je 
obdivuhodná a velmi 

užitečná. Příspěvek 
jistě využijete 

s rozumem a lidskostí.“
Dárkyně M.M.

FUNDRAISING
Fundraising neboli získání finančních prostředků na obecně pro-
spěšnou činnost většinou neziskové organizace je i nadále potřeb-
nou aktivitou hospice, neboť domácí hospicová péče nebyla ani
v roce 2020 plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. U kaž-
dého pacienta jsme museli část nákladů pokrýt z vlastních zdrojů.
A to i u těch, kteří jsou pod úhradou zdravotních pojišťoven, ne-
boť pojišťovna hradí jen 30 dní života nevyléčitelně nemocného
člověka a pokrývá jen max. 2/3 nákladů nutných na péči. Finance
na provoz musí hospic i nadále hledat u dárců.



Jaký byl rok 2020?
Vzhledem ke zvyšujícímu se rozpočtu hospice byla do týmu fun-
draisingu přijata nová kolegyně.

Rok 2020 měl být rokem plným akcí jak na získání potřebných fi-
nancí, tak na oslavu 10. výročí založení hospice. Začal lednovou
výstavou „Až do konce – Moje práce v hospici“ v Městské knihov-
ně Tábor a Tříkrálovým koncertem. Těsně před březnovým loc-
kdownem se stihl ještě Spinningový maraton a po rozvolnění
opatření Symbolický dobročinný běh na Žižkově náměstí v Táboře.
Začátkem března jsme stihli i přestěhování dobročinného obcho-
du do nových prostor a pár dnů poté jej z důvodu nařízení vlády
uzavřeli.

Během jarní pandemie COVID 19 jsme zažili vlnu podpory. Potěši-
la nás pomoc při zajišťování ochranných prostředků, a i nečekané
finanční dary. Ovšem přes léto a s podzimními omezeními jsme
pocítili citelný propad darů. Ale díky  štědrosti dárců v dalších 
měsících a pomoci našich dobrovolníků, ze kterých se stali 
„dobrovolníci-fundraiseři“, se nám do konce roku podařilo získat 
potřebné finance na provoz hospice. Hospici také pomohly vy-
psané dotační programy jak od Jihočeského kraje, města Tábora, 
tak i od soukromých nadací a nadačních fondů.

Děkujeme všem dárcům – individuálním,
firemním, městům, obcím, Jihočeskému
kraji, nadacím, nadačním fondům. Rok 2020
byl velmi těžký rok. Přinesl změny, o kterých  
jsme ani netušili, že mohou nastat. Ale také
nám potvrdil, že s pomocí lidí kolem nás
jsme schopni zvládnout mnohé.

Nový automobil 
ŠKODA OCTAVIA  
– dar od firmy  
ŠKODA AUTO a.s.



Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?
Rok 2020 byl přelomový. Změnily se částečně i nástroje fun-
draisingu. Komunikace s potencionálními dárci a informování 
o dění v hospici přechází hlavně na sociální sítě. Velkou slož-
kou práce fundraiserů již není organizováni benefičních akcí 
(i Dobročinný běh proběhl pouze ve virtuální formě), ale důraz 
je kladen na komunikaci a udržování vztahů s dárci i veřejností 
hlavně v on-line prostoru a na hledání nových on-line možnos-
tí dárcovství.

Lucia Kopřivová Markovová  
fundraising, PR, koordinátor  
dobrovolníků

Věra Šimková  
vedoucí kanceláře

Monika Hronová  
fundraising, granty a dotace

Iva Pokorná  
fundraising, péče o dárce, web



DOBROVOLNÍCI

„Věřte, že nikdo mi 
tak často neděkuje 

jako právě vy a je to 
opravdu pohlazení. Díky 

vám poznávám nové 
zajímavé lidi, příběhy 

a chod organizace, tak 
odlišné od té, v které 

pracuji. Vztah neziskovky 
a dobrovolnictví je úplná 

symbióza…“
I.V., dobrovolnice

Jaký byl rok 2020?
Dobrovolníci, kteří jsou nedílnou součástí našeho týmu, pomáhají převážně 
se získáváním financí na zajištění chodu hospice.

V roce 2020 jsme využili jejich pomoci:

• při benefičních akcích v době „předkovidové“ a v krátkém mezidobí rozvolnění

• při zajištění chodu Dobročinného obchodu hospice

• v Půjčovně kompenzačních pomůcek 

• při správě Knihovny DhJ

• při získávání nových dárců

V průběhu roku nám pomohlo 23 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 
704 dobrovolnických hodin!

Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?
I když byl rok 2020 velice skromný na benefiční akce, stihli jsme jich zorgani-
zovat s pomocí 15 dobrovolníků celkem tři, pomohli nám dobrovolníci získat
část financí oslovením svých přátel, příbuzných a kolegů. Ochota, s jakou do
této akce šli, byla obdivuhodná.

Nejvíce odpracovaných dobrovolnických hodin bylo v Dobročinném obcho-
dě, a to i přes jeho dlouhodobé uzavření z důvodu vládních opatření. Vzhle-
dem k délce otevírací doby, dané provozním řádem Obchodního domu Dvo-
řák, bychom bez pomoci našich dobrovolníků těmto požadavkům vlastními
silami jen těžko dostáli.

V roce 2020 rozšířily naše dobrovolnické řady i expertní dobrovolníci.  Nové
posily v Půjčovně kompenzačních pomůcek pomáhaly s převozem a drob-
nými opravami KP. Mnoho dobrovolnické práce bylo odvedeno v hospicové
knihovně, kterou nová dobrovolná knihovnice vylepšila k nepoznání.



Na rok 2020 byl naplánován i rekvalifikační výcvik skupiny dobro-
volníků pro péči v rodinách. Bohužel, kvůli epidemii Covidu-19 se 
stihl uskutečnit pouze první blok, kterého se zúčastnilo 8 dobro-
volníků. Z důvodu nemožnosti vykonat praktickou část v on-line 
prostředí byl kurz pozastaven a bude dokončen až po zmírnění 
vládních opatření v regulérní prezenční formě.

Všem dobrovolníkům moc 
děkujeme za pomoc. Jsme 
opravdu rádi, že máme tak 
skvělé členy týmu!



DOBROČINNÝ OBCHOD
Již čtvrtým rokem je Dobročinný obchod dalším zdrojem financí 
na provoz hospice. Téměř vše, co se v Dobročinném obchodě pro-
dává, jsou dary od veřejnosti. Dobročinný obchod může fungovat 
i díky obětavé práci dobrovolníků.

Jaký byl rok 2020?
Přinesl nám zřejmě poslední stěhování v rámci Obchodního domu 
Dvořák, které by už díky blížícímu se konci jeho rekonstrukce mělo 
znamenat zakotvení na definitivním místě. Vzhledem k nově roz-
šířené otevírací době a novému provoznímu řádu jsme v obchodě 
bohatě využili pomoci našich dobrovolníků. Věnovali nám téměř 
600 hodin!

Jaké změny přinesla koronavirová pandemie?
Pozitivní i negativní. Podařilo se nám obchod přestěhovat a ote-
tevřít v nových prostorách těsně před březnovým lockdownem.
Tři dny poté jsme museli obchod zavřít na dlouhé dva měsíce.
Po rozvolnění přišlo vytoužené otevření a návrat do normálu, až
do podzimní vlny, kdy jsme obchod museli opět uzavřít. Tyto vy-
nucené změny ovšem neodradily ani kupující, ale ani dárce, kte-
rým děkujeme za všechny dodané věci do obchodu. I přes
veškeré změny tak i letos mohl náš obchod splnit svůj účel – po-
sílat dál a pomáhat. Rok 2020 nás ujistil, že dobročinné obchody
mají své místo v prodejní síti a jsou veřejností pozitivně přijímány.

Dobročinný 
obchod  
Lucie Novotná 
vedoucí 



DÁRCI
Děkujeme za podporu všem individuálním dár-
cům. Díky Vaší pomoci jsme mohli pomáhat 
nemocným a jejich pečujícím rodinám. Díky Vaší 
pomoci mohli naši pacienti být doma.

Firmy, nadace, nadační fondy, úřady

Celoroční podpora hospice

V roce 2020 byla ředitelka hospice podpořena 
Stipendiem pro paliativní péči Nadačního fon-
du Avast / Abakus – nadačního fondu zakla-
datelů Avastu, v rámci kterého probíhají nejen 
aktivity stipendistky, ale i vzdělávání vedoucích 
týmů. 

Nový automobil Škoda Octavia v plné výbavě



Firmy, nadace, nadační fondy, úřady --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada square Canary 

Dílna Tábor z.s. 

Gynpraxe Ileda s.r.o. 

Ileda s.r.o. 

KB Beton s.r.o. 

Optika Ursíny 

ORL Blatná s.r.o. 

REHAB-CENTRUM TÁBOR s.r.o. 

Táborská ordinace

Obce a města  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bálkova Lhota

Bechyně

Běleč

Borotín

Dlouhá Lhota

Dražice

Hlavatce

Hodětín

Choustník

Chýnov

Klenovice

Košice

Libějice

Malšice

Meziříčí

Nadějkov

Nasavrky

Opařany

Radimovice u Želče

Radkov

Sedlce Prčice

Sezimovo Ústí

Skopytce

Soběslav

Sudoměřice u Bechyně

Svrabov

Šebířov

Tábor

Vilice

Sdružení, církve, občanské iniciativy, školy, úřady ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoštolská církev, misijní stanice DEBORA Tábor 

Foodfest 2019 

Charitativní sraz mustangů, Tábor 

Kalendář, který pomáhá 

Koedukovaný oddíl vodních skautů, Jistebnice 
(Třináctka)

Korzo Klokotská – Pražská 

Městská knihovna Tábor

Občané obce Košice

Občané Opařany

Pěvecký sbor Novita Soběslav  

Rotary club Tábor

Římskokatolická farnost Mladá Vožice 

Římskokatolická farnost Sezimovo Ústí

Římskokatolická farnost Tábor

Sbor Českobratrské církve evangelické Soběslav

Sbor Českobratrské církve evangelické Tábor

Sousedská pomoc „Dobře v Táboře“ 

Starokatolická církev – Filiální obec Soběslav 

Studenti a pedagogové SŠSI, Tábor

Úřad práce Tábor

Zaměstnanci Ústavní lékárny IKEM

Zora Tábor



Nákup „Sociálního automobilu“ podpořili: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4Leaders, s.r.o.

AB Tábor spol. s r.o.

ADDINOL Central Europe s.r.o.

AKRIM, spol. s r.o.

ALLNEX s.r.o.

ALUPOL s.r.o.

Amari Metals, s.r.o. 

ARCHIPRO s.r.o.

BRIKLIS spol. s r.o.

Brisk a.s.

Cogebi a.s.

COMETT PLUS, spol. s r.o.

Dana Dřevová – MKD

DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o.

ENERGOSTAR Tábor s.r.o.

FullCar s.r.o.

Gregor a syn, s.r.o.

Greiner Perfoam s.r.o. Tábor

HCS Centrum s.r.o.

Hydac spol. s r.o.

Jednota, obchodní družstvo Tábor

Včelařské potřeby Havlíčkovi

OBKLAD STYL Pěknic Jiří

Jiří Rangl – Diesel service

K.O.K. spol. s r.o.

KASTO Tábor, s.r.o.

KAVAS a.s.

Koberce – Pvc Tábor Měšíce

MILCOM a.s.

Elektro-rozvaděče Jelínek

Nástroje-K Tábor s.r.o.

PANDA EAST spol. s r. o.

Ing. Pavel Rytíř – FARMA RYTÍŘ

Pohřební služba Ondřej Melich s.r.o.

Zdravotnická prodejna RSt

RUMPOLD s.r.o.

Slovan Tábor akciová společnost

SOT AGENCY s.r.o.

SRBA s.r.o.

Stav styl

STAVBY D+H s.r.o.

STAVEKO-SERVIS s.r.o.

Střechy Vaníček spol. s r.o.

Technické služby Tábor s.r.o.

Tepo-LD s.r.o.

Výtahy Tábor s.r.o.

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o

Luděk Šmejkal – Ostraha majetku a osob

Dárci jarní vlna COVID-19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4Leaders, s.r.o.

Amber Holding,a.s.

APSS ČR

Conema A. Knížek

Čeněk Adamec – Čistý káry

Dobře v Táboře – sousedská pomoc

GemMedical s.r.o. 
INPRESS a.s.

IRESOFT s.r.o.

Jihočeský kraj

KALAS Sportswear s.r.o.

Klobouky a čepice OD Dvořák

Lékárna U bílého jednorožce

L‘Oréal Česká republika

manželé Čepičkovi

MILCOM a.s.

Nadace Karel Komárek Family Foundation

Nadace pojišťovny Kooperativa

Nestlé

Nutricia a.s.

Senát Parlamentu České republiky

Úřad práce Tábor

VSP DATA a.s.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

WIKY – STOP-SHOP, Tábor

Zemědělské družstvo Opařany



DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM 

ZA PODPORU. 

ROK 2020 BYL VELMI SLOŽITÝ 

I PRO HOSPIC. 

S VÁMI JSME TO ZVLÁDLI. 

DĚKUJEME!



V ROCE 2020 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. Oliver Šafránek 
MUDr. Iva Trantinová

Vrchní sestra: 
Barbora Nováková, DiS.

Zdravotní sestry: 
Eva Budínová * Adéla Černá * Marie Dvořáková 
Bc. Jitka Fišerová  * Veronika Hušek * Bc. Renata 
Houserová * Barbora Kačerová * Václava Novotná  
Bc. Alena Padrtková * Bc. Věra Tichá 
Alena Zděnková

Psychoterapeuti a supervize: 
Yvona Kunová * Mgr. Elena Strupková

Duchovní: 
Daniel Kaleta * Mgr. P. Michal Pulec 

Vedoucí sociálních služeb a sociální pracovnice: 
Mgr. Eva Špallová

Sociální pracovnice: 
Markéta Lotterová, DiS.

Koordinátor terénních odlehčovacích služeb: 
Ludmila Svobodová / Markéta Lotterová, DiS.

Pracovníci v sociálních službách:
Hana Černá * Hana Dlouhá * Dagmar Košinová
Eva Ryantová * Nikola Škvárová * Miluše Totová
Larisa Wagnerová

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Jana Holienková

Vedoucí kanceláře:
Věra Šimková

Účetní:
Mgr. Jana Jelenová

Dobročinný obchod:
Lucie Novotná

Fundraising:
Ing. Monika Hronová * Ing. Lucia Kopřivová
Markovová * Mgr. Iva Pokorná
* Bc. Marie Sovadinová

Web:
Mgr. Iva Pokorná

Grafik:
Zuzana Dejmková

PR:
Ing. Lucia Kopřivová Markovová

Koordinátor dobrovolníků:
Ing. Lucia Kopřivová Markovová

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

Zakladatelky: 
Bc. Marie Sovadinová 
Jana Špačková

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

Dozorčí rada: 
Mgr. Eva Staněk  
JUDr. Ivana Jakšičová  
Daniel Kaleta  

Správní i Dozorčí rada pracovaly v roce 2020  
bez nároku na odměnu.



Domácí hospic Jordán, o.p.s. 

Bydlinského 2964 

Tábor

390 02

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Poliklinika, Budova B  
Budějovická 553 

Tábor

390 02

IČ: 28120981

IČZ: 39373000

Datum vzniku 13. 4. 2010

Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích Složka O 184
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