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Domácí hospic Jordán, o.p.s.



Milí přátelé, 

otevíráme společně stránky již jedenácté Výroční zprávy Domácího hospice 
Jordán.

Je za námi další rok spojený s pandemií covid 19. To, co bylo nepředstavitel-
né, se stalo každodenní realitou našich životů. Roušky a respirátory jsou naší 
součástí, bez které se nedostaneme na mnoho míst, při setkávání se s klienty 
a pacienty se bez nich neobejdeme.

Každodenní starosti spojené s covidem, karanténami, izolacemi a nemocemi 
nás nutí být stále ve střehu.

V paliativní péči jsme zvyklí na časté změny, nelze se spoléhat na neměnnost 
stavu. To byla určitá výhoda pro celý tým hospice. Flexibilita a odolnost vůči 
náročným situacím nám pomáhala i v minulém roce ustát vše, co před nás 
život postavil. Ověřili jsme si, že společně jsme schopni zvládnout mnohé. 
Spolupráce, důvěra, trpělivost a schopnost přizpůsobit se, jsou vzácné a dů-
ležité hodnoty pro paliativní péči.

Prožili jsme společně mnoho situací, prošli jsme náročnými obdobími.

Byli jsme postaveni před situaci, kdy jsme poskytovali paliativní péči jedné 
z nás. Jana Špačková, se kterou jsme v roce 2010 hospic založily, došla na ko-
nec své cesty. Jsme vděčné za to, že jsme Janu mohly poznat a prožít společ-
ně jedenáct let. Zůstává tu vzpomínka na silnou a statečnou ženu. Na začátky 
hospice, na budování organizace, na spolupráci, společné cesty. Její jméno je 
navždy vepsáno do historie Jordánu.

Děkujeme rodinám, které nás vpustily v jejich nejtěžších životních chvílích do 
svých domovů a životů. Jejich pečování a podpora jejich nemocným je hodna 
obdivu.

Děkujeme, že i v roce 2021 jsme kolem hospice měli široký okruh lidí, kteří 
nám pomáhali ať už svými schopnostmi, časem, který hospici věnovali či 
finanční pomocí, bez které se stále hospic neobejde.

Děkujeme členům správní a dozorčí rady hospice za spolupráci a podporu. 
Našim dobrovolníkům za to, že při nás stojí, pomáhají, kde je třeba. Poděko-
vání patří i kraji, městům, obcím, nadacím, firmám i jednotlivcům, kteří nám 
pomáhají věcně, finančně, abychom mohli pečovat o ty, jejichž cesta se chýlí 
k závěru.

A na závěr děkuji svým kolegyním a kolegům v přímé péči i zázemí za spolu-
práci. Chod hospice zabezpečuje nejen zdravotnický a sociální tým, tedy 
všichni v přímém kontaktu s rodinami, klienty a pacienty, ale i kolegyně v 
zázemí hospice zabývající se ekonomikou a fundraising, bez kterých by 
hospic nemohl fungovat. Je radostí a ctí zastupovat takový tým báječných li-
dí, profesionálů, přátel.

Pandemie nás prověřuje v mnoha směrech, my omezeně můžeme své zdraví 
ovlivnit, ale zároveň vidíme, že jej až tak ve své moci nemáme. Co ale ovliv-
nit můžeme, jsou blízkost, spolupráce, něha, vlídné slovo, péče, porozumění, 
naslouchání, doprovázení. Ať se nám daří je neztratit.

Bc. Marie Sovadinová, MHA
ředitelka
a spoluzakladatelka hospice



MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ  
PALIATIVNÍ PÉČE
Primárním cílem této péče je umožnit nevyléčitelně nemocnému žít doma, mezi 
svými blízkými, až do konce života. Mobilní specializovaná paliativní péče garantuje 
nemocnému, že 
· nebude trpět nesnesitelnou bolestí
· bude zachována jeho důstojnost a jedinečnost
· v posledních chvílích nezůstane osamocen.

V roce 2021 jsme poskytli 63 pacientům v domácím prostředí celkem 1303 dnů péče. 
Průměrná doba péče byla 19,7 dne a medián péče byl 9 dnů. 
Nejstaršímu pacientovi bylo 93 let, nejmladšímu 33 let. 
Náš tým najezdil za pacienty a jejich rodinami celkem 21 170 kilometrů.

„Vaše práce je pro rodiny, 

a hlavně pro ty nemocné, 

povzbuzující. Cítí z vás 

uklidnění, soucítění a důvěru. 

Opravdu jsem ráda, že jste, 

a že díky vám mohou být 

umírající do smrti doma, se 

svými blízkými.“



Mapa dojezdu hospice



Ocenění 
Barbora Nováková

Naše vrchní sestra Barbora Nováková získala významné ocenění České 
společnosti paliativní medicíny ČLS JEP „Za příkladnou praxi v paliativní péči“ 
v kategorii zdravotní sestra. Jsme hrdí o to víc, že tuto cenu po loňském ocenění 
naší vedoucí lékařky získal další odborník z naší organizace. 

Milá Báro,  
blahopřejeme!

Barbora Nováková s oceněním



PORADNA – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Provázíme 
– jsme jedinou poradnou na Táborsku, která poskytuje odborné sociální 
poradenské služby jak vážně nemocným, tak pečujícím i pozůstalým.

Poskytujeme informace 
- v roce 2021 jsme zaznamenali 790 poradenských kontaktů. Z toho 633 
kontaktů byly pečující osoby, 78 kontaktů přímo samotné osoby vážně 
nemocné a 79 kontaktů se týkalo období zármutku po úmrtí blízkého člověka.

 

Podporujeme 
- poskytli jsme 317 konzultací v sídle poradny i v domácnostech klientů. Z toho 
70 konzultací přímo nemocným a 247 klientům pečujícím. 

Služby poradny mohly být poskytovány díky podpoře Jihočeského kraje, Města 
Bechyně a Nadace ČEZ.



„Nejvíc  jste mi pomohli v  tom, že 
jsem se konečně mohla zorientovat 
v té záplavě informací, které se na 
vás  začnou  valit  ze  všech  stran, 
když zjistíte, že váš blízký je vážně 

nemocný…“



TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBY
Poskytujeme je našim hospicovým pacientům i klientům z řad široké 
veřejnosti. Jsou primárně určeny rodinám, které potřebují odlehčit v péči 
o své blízké.
V roce 2021 bylo vykonáno 2713 návštěv u 53 klientů v Táboře a okolí do
25 kilometrů.

V terénu strávily naše pečovatelky celkem 5003 hodiny, z toho
· 3842,5h přímou službou v domácnostech klientů
· 1160,5h na cestách za každého počasí.

Tým najezdil celkem 37 704 kilometrů.

Koordinátorkou Terénních odlehčovacích služeb je Markéta Lotterová, DiS. 

Tyto služby jsme mohli poskytovat i díky podpoře Jihočeského kraje a Města 
Tábor.

 „Vážím si obětavé práce 

všech Vašich pečovatelek, 

obzvláště v této složité 

době. Moc děkuji.“



PŮJČOVNA 
KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK
Tato služba je určena pro hospicové pacienty, klienty Terénních 
odlehčovacích služeb i pro širokou veřejnost.
Rostoucí poptávka po kompenzačních pomůckách každým rokem 
ukazuje na potřebnost této služby. Bez pomůcek se neobejde 
pečování doma, jsou důležité jak pro nemocného, či jen již 
nesoběstačného člověka, pro zachování kvality jeho života, tak 
pro jeho blízké, kterým pomůcky ulehčují péči. Díky grantovým 
výzvám nadací a obcí můžeme navyšovat a rozšiřovat nabídku 
kompenzačních pomůcek.
V roce 2021 bylo zapůjčeno celkem 677 pomůcek do domácností 
259 klientů.
Do půjčovny bylo pořízeno celkem 12 nových pomůcek.
Jak pořízení pomůcek, tak fungování půjčovny bylo možné díky 
podpoře:
Československá obchodní banka, a.s., MA-DONA s.r.o., Město 
Tábor, Město Votice, MONETA Money Bank, a.s., Nadační fond 
Umění doprovázet, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
S provozem, drobnými opravami a přepravou kompenzačních 
pomůcek nám v roce 2021 pomáhali dobrovolníci Martin Habart 
a Miroslav Lutovský.

„Musím s potěšením uvést, že
s takovým lidským přístupem,
jednáním a laskavostí jsem se
nikdy v žádném zdravotnickém
ale i sociálním zařízení
nesetkal…“



EDUKAČNÍ A OSVĚTOVÉ 
AKTIVITY
Osvěta a edukace patří neodmyslitelně k naší činnosti. I přes nepřízeň doby se nám podařilo 
několik projektů ve spolupráci s veřejností. 

Kurz pro pečující
Po vynuceném období covidového vákua jsme konečně mohli pro zájemce o péči i pro aktivně 
pečující připravit další Kurz pro pečující.  Kurzu se v rámci praktické části svého výcviku zúčastnilo 
i několik našich dobrovolníků.

Vzpomínková akce
Po roční pauze se druhou říjnovou sobotu v rámci Světového dne hospiců opět konala 
vzpomínková procházka „Vzpomínka se světlem“ po Holečkových sadech, která byla zakončena 
proslovem pana faráře Michala Pulce. Za tónů kytary na svíčkami osvětleném Náměstí Mikuláše 
z Husi si účastníci zavzpomínali na své blízké.

Stáže
V roce 2021 jsme měli možnost poskytnout další stáže kolegům z jiných hospiců a studentům, 
a to jak u multidisciplinárního týmu, tak i v Půjčovně kompenzačních pomůcek. 

Výstavy a besedy
Naše výstava „Až do konce – moje práce v hospici“, která vznikla v roce 2017 ve spolupráci se 
studenty fotografické školy ARTECON Praha, pokračovala ve svém putování po Táborsku. V létě 
navštívila Městkou knihovnu v Plané nad Lužnicí a na podzim zakotvila v Městském středisku 
kultury v Sezimově Ústí. Zde byla součástí doprovodného programu i beseda o posledních věcech 
člověka s naší ředitelkou Marií Sovadinovou a vedoucí lékařkou hospice Helenou Staňkovou. 
Další beseda proběhla na základní škole v Jistebnici. O dobrovolnictví, ale i o umírání v rodině 
si na pozvání vedení školy s osmáky, deváťáky i pedagogy povídala koordinátorka dobrovolníků 
Lucia Kopřivová Markovová.



Kulaté stoly
Setkávání 4 jihočeských hospiců, zaměřené na rozvoj vzájemné spolupráce, 
pokračovala i v roce 2021, kdy setkání proběhlo za podpory Jihočeského kraje 
v hospici Athelas v Písku. 

Knihovna
Po pandemické odmlce se opět vrátila do provozu a nadále je k dispozici všem 
zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihovnu vede naše dobrovolnice 
Ilona Volfová.



FUNDRAISING
I rok 2021 probíhal ve fundraisingu ve stínu covidové pandemie. Protiepidemická 
opatření na začátku a konci roku znemožnila organizování většiny benefičních akcí. 
Hlavními zdroji příjmů hospice i nadále zůstávají dary (jednorázové i pravidelné) od 
široké veřejnosti a firem, a pomoc od nadačních fondů a nadací, podpora Jihočeské-
ho kraje a měst a obcí v dojezdové vzdálenosti hospice.
Velkou pomocí jsou pro zajištění provozu hospice grantové programy. V roce 2021 
jsme projekty přihlásili do 48 grantových programů a v 38 případech jsme byli úspěš-
ní. 
V září navštívil náš hospic hejtman Jihočeského kraje pan Martin Kuba. Díky této 
návštěvě jsme získali od Jihočeského kraje mimořádný dar pro zdravotnický tým hos-
pice.
Děkujeme vám všem, kteří jste v roce 2021 pomohli s financováním hospice. I díky 
vám se nám podařilo překonat další složitý rok spojený s pandemií covid 19.

„Mám jistotu, že moje finance
jsou do puntíku využity pro

potřebné. Hřeje mě pocit, že
jsem malinkou součástí něčeho

obrovského, že i díky mé pomoci
je někomu pomoženo…“

Dárkyně

Návštěva hejtmana MUDr. Martina Kuby



DOBROČINNÝ OBCHOD
Součástí fundraisingových aktivit je i náš Dobročinný obchod, který funguje od 
roku 2016 v Obchodním domě Dvořák, díky darům a nákupům veřejnosti.
Dobročinný obchod vede Lucie Novotná.

Za velkorysou a dlouhodobou podporu děkujeme Obchodnímu domu Dvořák.
A v neposlední řadě i dalším pěti dobrovolnicím, díky kterým mohl úspěšně  
fungovat. 
Vlaďka Antonínová, Petra Bočková, Hanka Fáberová ml., Eva Kozinská a Markéta 
Laurynová v něm dohromady odpracovaly 630 hodin.

„To je neuvěřitelné, 

na konci srpna jsem 

u vás téměř kompletně 

vybavila mého 

prvňáčka do školy! 

Díky za to. Nebýt vás, 

ještě teď běhám po 

obchodech…“



 DOBROVOLNÍCI
Od počátku fungování hospice jsou neoddělitelnou součástí hospicového týmu 
a především jejich zásluhou jsme i v roce 2021 mohli
· provozovat Dobročinný obchod a hospicovou knihovnu
· uspořádat několik benefičních akcí v krátké době a s velkým nasazením
· mít v naší Půjčovně bezchybně fungující kompenzační pomůcky a klientům, 
  kteří si je nemohli sami dovézt či poskládat, nabídnout i tyto služby.

V roce 2021 byl úspěšně dokončen Rekvalifikační výcvik skupiny dobrovolníků, 
který započal už v roce 2020. Zároveň proběhlo zaškolení v Půjčovně 
kompenzačních pomůcek ohledně manipulace s polohovacími lůžky.

Celkově věnovalo 47 dobrovolníků hospici neuvěřitelných 997,5 hodin.

„Jsem moc ráda 
za vedení osudu, 
které mě k Vám 
zaválo a ne, opravdu 
jsem si ani ve snu 
nedovedla představit, 
kolik báječných 
a inspirativních lidi díky 
Vám potkám...“

 Dobrovolnice



Vzpomínková procházka za naše blízké za svitu svíček 



DÁRCI
Děkujeme všem dárcům z řad veřejnosti, kteří v roce 2021 podpořili svým darem náš hospic, a tím umožnili nevyléčitelně nemocným prožít své poslední dny 
doma v rodinném kruhu. Vašich darů a zájmu o domácí hospicovou péči si velmi vážíme.



C E R, s.r.o.
Guamani Tábor
Gynpraxetábor s.r.o.
ILEDA s.r.o.
LP PHOTO CZ
LWQ Czech, s.r.o.
Miroslava Trusková – Fotografie

MUDr. Jaroslava Králová s.r.o.
MUDr. Jiří Havlíček
MUDr. Věra Soběslavská
Oční ordinace MUDr. Jaromíra Mládková
ORL Blatná s.r.o.
PetrMaresFoto.cz
MUDr. Anežka Veselá
Alena Zenklová s.r.o.

MUDr. Milan Rytíř 
REHAB-CENTRUM TÁBOR s.r.o.
TáborDent s.r.o.
Táborská ordinace s.r.o.
The UK Online Giving Foundation 
Ursíny Optik Bechyně
Zubní ordinace Wofkovi

Sdružení, církve, občanské iniciativy, 
školy
Apoštolská církev – DEBORA
Kalendář, který pomáhá
Účastníci výzvy „Do Jordánu pro Jordán“
ŘKF Mladá Vožice
Občané Opařany
Otužilci Hlavatce
Sbor Českobratrské církve evangelické Tábor 
Sdružení Špejchar žije, Měšice
Zaměstnanci a klienti G – Centrum Tábor
Sbor Církve bratrské Chýnov
Skauti a skautky, středisko Planá nad Lužnicí 
Okresní myslivecký spolek Tábor
Žáci a žákyně ZŠ Jistebnice

Obce a města 
Balkova Lhota   
Bechyně   
Běleč   
Borotín   
Dlouhá Lhota   
Dražice   
Libějice   
Nadějkov   
Nasavrky   
Planá nad Lužnicí   
Radimovice u Želče   
Radkov   
Sezimovo Ústí   
Skopytce   
Soběslav   
Tábor
Vesce   
Vilice   
Votice

Děkujeme všem, kteří 

v roce 2021 podpořili 

domácí hospicovou péči 

v našem regionu.

Díky Vaší pomoci můžeme 

pomáhat nevyléčitelně 

nemocným a jejich 

pečujícím rodinám.

Firmy:



V ROCE 2021 ZAJIŠŤOVALI CHOD SLUŽEB HOSPICE
Multidisciplinární tým:

Hlavní lékařka:
MUDr. Helena Staňková

Lékaři:
MUDr. Štěpánka Fojtů  
MUDr. Jiří Havlíček 
MUDr. Ján Krajči
MUDr. Alena Poláková 
MUDr. Eva Prošková  
MUDr. Iva Trantinová

Vrchní sestra:
Barbora Nováková, DiS.

Zdravotní sestry:
Mgr. Eva Budínová 
Adéla Černá
Marie Dvořáková
Jitka Fišerová
Bc. Renata Houserová
Veronika Hušek
Václava Novotná
Mgr. Jana Skořepová
Bc. Věra Tichá
Alena Zděnková

Psychoterapeuti 
a supervize:
Mgr. Elena Strupková
Petr Haška 

Duchovní:
Petr Haška 
Daniel Kaleta 
P. Mgr. Michal Pulec

Vedoucí sociálních služeb 
a sociální pracovnice:
Mgr. Eva Špallová

Sociální pracovnice:
Markéta Lotterová, DiS.

Koordinátor Terénních 
odlehčovacích služeb:
Markéta Lotterová, DiS.

Pracovníci v sociálních 
službách:
Hana Černá
Hana Dlouhá
Andrea Koblásová
Dagmar Košinová
Lucie Kršková
Eva Ryantová
Miluše Totová
Larisa Wágnerová

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, MHA

Web, sociální sítě:
Mgr. Iva Pokorná

Grafik: 
Zuzana Dejmková

PR:
Ing. Lucia Kopřivová Markovová

Koordinátor dobrovolníků:
Ing. Lucia Kopřivová Markovová

IT podpora 
Martin Stejskal  

Statutární orgány, Správní 
rada a Dozorčí rada

Ředitelka:
Bc. Marie Sovadinová, MHA
ředitelka, statutární zástupce

Zakladatelky:
Bc. Marie Sovadinová, MHA 
Jana Špačková

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

Dozorčí rada:
Daniel Kaleta - předseda
JUDr. Iva Jakšičová
Mgr. Eva Staněk

Správní i Dozorčí rada pracovaly
v roce 2021 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










































