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Preambule
Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú. se sídlem v Semilech je nezisková organizace založená podle § 405
zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.
V souladu se zakladatelskou listinou je cílem Domácího hospicu 14 pomocníků zajištění kvalifikované
paliativní / hospicové péče nemocným s nevyléčitelným onemocněním v terminálním stádiu a umírajícím
v posledních měsících života v domácím prostředí. Naším posláním je prosazování úcty k lidskému životu
ve všech jeho stádiích a respektování lidské důstojnosti v závěru života. Dále napomáháme v péči o členy
rodiny a blízké osoby nevyléčitelně nemocných, umírajících i zemřelých, a to zejména po stránce
duševní, popř. duchovní.

Vznik
Rok 2020 byl pro Domácí hospic 14 pomocníků rokem, kdy se ze snu stala skutečnost. Intenzivně jsme
pracovali a dělali vše proto, aby se stal rok 2021 našim startovním.
Na jaře jsme jako Domácí hospic 14 pomocníků získali právnickou subjektivitu. Tomuto oficiálnímu úkonu
však předcházelo mnoho schůzek a jednání, která pokračovala celý rok. Ať už šlo o jednání s odborníky
(lékaři, zdravotní sestry), zástupci měst a kraje, sponzory z řad podnikatelů, nadacemi, atd.
Zakladatelky Domácího hospicu 14 pomocníků, z.ú.: Bc. Marie Zahrádková, Lucie Stránská
Správní rada má tři členy a prvními členy jsou: Lucie Stránská (předseda správní rady), Mgr. Andrea
Holubcová, MUDr. Matěj Kraus.

Rok 2020
Podařilo se nám získat podporu města Semily i MMN, a.s. nemocnice Semily a tím i prostory, které teď díky řadě dobrých
lidí postupně vybavujeme. Od ledna 2021 máme Krajským úřadem
Libereckého kraje udělenou registraci zdravotnického zařízení k
poskytování zdravotních služeb.
Kromě administrativní činnosti, schůzek, jednání a fundraisingu
komunikujeme s veřejností. Chceme o této službě informovat
obyvatele měst, kam naše služby dosahují a také celkově
vzdělávat a zlepšovat informovanosti veřejnosti o hospicové péči.
Píšeme články do místních zpravodajů, rozhovor jsme poskytli deníkům, televizi i rozhlasu, které působí
na krajské úrovni.
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Máme radost, že se nám během loňského roku podařilo uspořádat tyto aktivity:
Běh pro hospic
V rámci Noci kostelů v pátek 12. června 2020 jsme svoji činnost
symbolicky odstartovali Během pro hospic. Zapojení dobrovolníků
při organizaci a zájemců o běh i finanční podporu hospice byl
nečekaný a povzbudivý.

Fotografie na téma Naděje
Na začátku léta jsme vyhlásili výzvu s prosbou o
zasílání fotografií na téma Naděje, ze kterých jsme
uspořádali výstavu v prostorách Městského úřadu
Semily. Podařilo se sehnat jedinečnou sbírku 120 fotografií od 26 dobrovolníků. Sešla se pestrá sbírka
záběrů od přírodních motivů přes lidská díla až po konkrétní tváře lidí se svými osudy, ve kterých se
zrcadlí stopy naděje. Celá tato akce přinesla nejen finanční výtěžek, ale také povědomí mezi veřejností o
domácí hospicové péči obecně a také mnoho krásných fotografií, které udělaly, a věříme, že i nadále
budou dělat radost a přinášet naději. Dalším zajímavým výstupem jsou pohlednice, dárkové knížky a
kalendáře, které využíváme jako dárkové předměty pro naše podporovatele a přispěvatele.
Představení Domácího hospice 14 pomocníků v sále kina Jitřenka
Myšlenku, konkrétní fungování a potřeby Domácího hospice 14 pomocníků jsme představili veřejnosti ve
čtvrtek 24. září 2020 v sále kina Jitřenka. Během večera zazněly všechny potřebné informace, ale také
milá a povzbudivá slova hostů, zejména paní doktorky Marie Svatošové. Večer krásně dozdobil zpěv
sopranistky Jany Stehr. Velká účast a zájem o domácí hospicovou péči byl pro nás velkým povzbuzením.
Kromě automobilu od otce biskupa Baxanta nás začalo podporovat několik podnikatelů, lékařů,
“modlitebníků”, politiků i novinářů.
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Hospicová služba
I když oficiálně začínáme s poskytováním péče až od ledna 2021, umírající tu byli i v roce 2020
a potřebovali naši pomoc. Proto jsme do rodin jezdili jako dobrovolníci. Ujistilo nás to v potřebnosti naší
služby. Kromě konkrétní pomoci u umírajících a jejich rodiny se na nás obraceli i lidé, kteří potřebovali
radu, nasměrování nebo jenom vyslechnout.

Velké díky patřím všem, kteří nás v roce 2020 podpořili
Fabrika 1861, s.r.o., Nadace PRECIOSA, JV-PRAKTIK
s.r.o., Liberecký kraj, Izolace Jiří Maťátko, Michal
Koudelka.
Matěj Bárta, MUDr. Kateřina Cardová, Zdeněk Cimpl,
Pavel Černošek, Markéta Demartini, Lenka Ejemová,
Jan Farský, Veronika Fejfarová, Kateřina Fojtíková,
MUDr. Ester Forgáčová, Ladislava Grundová, Halfarová,
Lukáš Herget, Martina Hradecká, František Hřídel, ml.,
Tomáš Chvátal, Janatovi, rodina Ješutova, Miroslava
Jeřábková, PHDr. Čestmír Jung, rodina Jungova,
rodina Klodnerova, manželé Karmáškovi, Jan
Kodejška, Mykola Kopych, Jan Koutný, Marcela
Lukešová, Eva Matyášová-Ladková, Lena Mlejnková,
Andrea Mojžíšová, Veronika Mokrá, Karel Nejezchleb,
Vendula Pajrová, Marie a Lubomír Pospíšilovi, Martin
Pýcha, Jana a Alfred Stehr, Larysa Stránská, Karel Stránský, Denisa Strmisková, rodina Svobodova,
Maria Šimková, Hana Šorfová, Milan Šťastný, Jana Šťovíčková, Eva Šulcová, MUDr. Jana Trucková,
Veronika Tůmová, Tylšarová Lohrová, Lenka Ulrichová, MUDr. Helena Valentová, Pavel Vagenknecht, Eva
Vagenknechtová, Anna Válková, Josef Vencl, Aleš Zahradník, Vít Zavřel, Dagmar Zuzánková, Ludmila
Žalská.

Dále děkujeme všem, kteří nás podpořili finančně a jsou skryti v příspěvcích v kasičkách veřejné sbírky,
všem, kteří nám věnovali svůj čas, radu, konkrétní pomoc.
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Plány do budoucna
Těšíme se, co přinese rok 2021. Budeme pokračovat v jednáních s Libereckým krajem a obcemi. Budeme
žádat nadace, podnikatele i drobné dárce o podporu na chod, rozvoj a rozšíření domácího hospice.
Připravujeme se na registraci sociální služby. Chceme pokračovat ve vzdělávání, ale i v osvětě, která
v našem regionu chybí. Pokud to situace s ohledem na pandemii covidu-19 dovolí, pokusíme se připravit i
zajímavé akce pro širokou veřejnost. Hlavně budeme pečovat o umírající a jejich rodiny.

Základní informace:
Domácí hospic 14 pomocníků z.ú
IČO: 09088091
Sídlo: Ivana Olbrachta 663, 513 01 Semily
Kontaktní místo: Areál MMN Semily - bílý pavilon, 3. května 421, 513 01 Semily

Právní forma: Zapsaný ústav. Vznik ústavu: 27.4.2020
Zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové oddíl U, vložka 206
Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nabylo právní moci 18. 1. 2021

Zakladatelky: Bc. Marie Zahrádková, Lucie Stránská
Statutární orgán - ředitel: Bc. Marie Zahrádková
Správní rada - předseda správní rady: Lucie Stránská
Člen správní rady: MUDr. Matěj Kraus, Mgr. Andrea Holubcová, DiS.

Adresa banky: Fio banka, a.s.
Číslo bankovního účtu: 2001803998/2010
Číslo bankovního účtu veřejné sbírky: 2201842414/2010

webové stránky: www.hospic-semily.cz
Emailová adresa: hospic@hospic-semily.cz
Mobilní tel: Lucie Stránská - zdravotní sestra – 774 617 803, Marie Zahrádková - ředitelka – 737 416 051
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