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Úvod 

 

Rok 2016 byl pro Setkání cestou k větší stabilitě jak v přímé péči, tak v oblasti finančního 

zajištění služby. Podařilo se nám zvýšit počet úvazků pracovníků a pokrýt tak vzrůstající potřeby 

zájemců o služby hospice. Také jsme pronajali nové prostory, hospic byl vybaven dalšími 

kompenzačními pomůckami a přístroji a mohli jsme vylepšit i technické vybavení. To vše by 

nebylo možné bez finanční podpory dárců, firem, církví, příspěvků nadací a dotací měst, obcí  

a kraje. Děkujeme všem za podporu, bez které bychom se opravdu neobešli.  

 

Rok 2016 proběhl také ve znamení milých setkání s lidmi, kteří se nezištně nabídli 

s pomocí při beneficích nebo nás podporovali slovem, modlitbou, výrobou dárkových 

předmětů, fotografií či jiným způsobem. Velmi si vážíme každého člověka, kterému záleží  

na dobrých mezilidských vztazích, který se nebojí povzbudit, naslouchat a být i v těžkých 

chvílích nablízku. 

 

Většina domácích hospiců včetně Setkání není zatím financována z prostředků 

veřejných zdravotních pojišťoven, ale máme radost z toho, že v tomto roce proběhla důležitá 

jednání o legislativním zakotvení hospicové paliativní péče. Máme naději, že by i v této oblasti 

mohly nastat v blízké budoucnosti změny, které povedou k lepšímu postavení hospiců. Věříme, 

že se otevřou další možnosti k zajištění kvalitních služeb pro terminálně nemocné  

pacienty a jejich pečující rodiny. A s touto nadějí jsme také vešli do roku 2017,  

který by mohl znamenat průlom pro postavení domácí hospicové péče ve zdravotnictví u nás. 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                                    Mgr. Andrea Kolaříková 

ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: 
 

Název:  Domácí hospic Setkání, o.p.s. 

Sídlo:  Hrdinů odboje 1017 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

IČ:   02305291 

Č. účtu: 107-5655350207/0100 

 

Web:   www.hospicrychnov.cz 

e-mail:  hospic.setkani@seznam.cz 

 

 

 
 
ORGÁNY SPOLEČNOSTI: 
 
Zakladatelky: 

Martina Ehlová - Vrbová 

Mgr. Andrea Kolaříková 

 

Statutární orgán:  

Mgr. Andrea Kolaříková - ředitelka 

 

Správní rada: 

MUDr. Pavel Rous – předseda 

MUDr. Milič Světlík 

Miloslava Krámová 

 

Dozorčí rada: 

Ing. Ivana Rousová - předseda 

Mgr. Ludmila Popová  

Jiří Vrba 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospicrychnov.cz/
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POSLÁNÍ 
 

Domácí hospic Setkání je obecně prospěšná společnost, která poskytuje zdravotní i lidskou 

podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.  

Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná 

nemocniční péče, prožít poslední etapu svého života důstojně a v kruhu své rodiny  

a blízkých. 

 

 

 
 

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, KTERÉ POSKYTUJEME 
 
Hlavní činnost: 
Pomoc nevyléčitelně nemocným lidem v konečné fázi života a pomoc jejich příbuzným  

a blízkým, kteří o ně doma pečují. 

 
Doplňková činnost: 
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 
Pronájem a půjčování věcí movitých 
Vydávání letáků, propagačních materiálů, brožur a publikací  
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 
Provozování kulturních akcí, kulturně - vzdělávacích akcí a odborných akcí 
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z HISTORIE 
 

18. září 2013 je založen Domácí hospic Setkání, o.p.s. a 9. prosince 2013 je u Krajského soudu 

Hradec Králové zaregistrován jako obecně prospěšná společnost.  

20. března 2014 je hospic registrován u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jako 

poskytovatel zdravotnických služeb a od 1. dubna 2014 nabízí hospicovou péči v plném 

rozsahu.  

Od 15. května 2015 je registrována u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Sociální 

poradna Domácího hospice Setkání. 
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SLOŽENÍ TÝMU DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ V ROCE 2016 

 
 

Ředitelka 
Mgr. Andrea Kolaříková 

 
Přímá péče: 

 

Zdravotní sestry: 
Zdeňka Králová, Dis. - odborný garant zdravotní péče 
Kamila Vodehnalová, Dis. - vedoucí zdravotní sestra 

Lenka Chudá – zdravotní sestra 
Markéta Michaličková – zdravotní sestra  

Eva Chejnová – zdravotní sestra  
 

Lékaři: 
MUDr. Pavel Rous 

MUDr. Milič Světlík 
MUDr. Eva Bartošová - konzultace 

Během péče o pacienta hospicoví lékaři spolupracují s praktickými lékaři nemocného. 
 

Sociální poradenství: 
Mgr. Ludmila Popová – odborný garant – sociální pracovnice 

Martina Vrbová – pracovník v sociálních službách 
 

Psychologické poradenství: 
PhDr. Jiří Pilz – odborný garant 

Ing. Hana Tylšová – psychoterapeut 
 

Duchovní péče: 
Duchovní dle denominace a místa bydliště klienta 

 
 

Správa a finanční zajištění: 
 

Hospodaření a fundraising: 
Ing. Věra Horníčková 

Mgr. Andrea Kolaříková 
 

Účetnictví: 
Bc. Jana Šklíbová 

Zdena Beková 
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ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
 

Domácí hospic Setkání poskytuje 
zdravotní služby v oborech 
domácí paliativní a domácí 
ošetřovatelská péče. Služba je 
zajišťována registrovanými 
zdravotními sestrami. 
 

Služba je k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Služby jsou 
poskytovány v Rychnově n. Kn, 
kde společnost sídlí, a na území  
do 30 km od Rychnova n. Kn. 

Počet 
pacientů 

2016 

Průměrný 
počet dnů 

péče               
o jednoho 
pacienta 

Počet 
dnů    

v péči 

Doprová- 
zení při 
úmrtí 

Počet 
návštěv 
sester 

Počet 
návštěv 
lékařů 

Zapůjčení 
pomůcek 

Počet 
najetých 

km 

41 21,5 882 30 330 119 68 12 498 

 

V roce 2016 jsme jezdili k pacientům do těchto míst:  Rychnov n. Kn., Velká Ledská, Lhota 

Netřeba, Podbřezí, Lično, Rokytnice v O. h., Dobruška, Javornice, Albrechtice n. O.,  

Doudleby n. O., Potštejn, Vamberk, Kostelec n. O., Dlouhá Ves, Čestice, Mokré, Bohdašín, 

Malá Čermná, Opočno, Solnice, Očelice, Chábory, Rybná n. Zd., Pěčín. 
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SOCIÁLNÍ PORADNA DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ 

V roce 2016 jsme poskytovali odborné sociální poradenství ambulantně v prostorách 
hospice nebo přímo u klientů v jejich domácím prostředí. 
 
Cílem této služby je poskytnout informace o možnostech pomoci při doprovázení umírajícího 
blízkého v domácím prostředí až do smrti a pomoc při zajištění podmínek k péči v domácím 
prostředí (např. příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, zprostředkování duchovní nebo 
psychologické péče, pomoc se zajištěním lůžkového hospice, komunikace s úřady apod.). 
Sociální poradna je dostupná ambulantně v prostorách Domácího hospice Setkání. Je 
k dispozici nevyléčitelně nemocným pacientům a lidem, kteří o ně pečují, pozůstalým v době 
zármutku po smrti blízkého. Nabízí pomoc také rodinám nebo lidem, kteří zvažují péči  
o nevyléčitelně nemocné, a těm, kteří dlouhodobě pečují o těžce nemocného.  
V případě, že z vážných důvodů nemůže klient poradnu navštívit, vyjíždí pracovníci k němu 
domů. Poradenství je poskytováno zdarma.  
V roce 2016 jsme poskytli ambulantně nebo v terénu bezplatně v rámci sociálního 
poradenství 1 156 konzultací 109 klientům a najeli 4 930 Km. 
 
V listopadu 2016 jsme v rámci sociální poradny uspořádali již tradičně setkání pozůstalých, 
kterého se zúčastnili rodinní příslušníci většiny našich pacientů, které jsme během uplynulého 
roku doprovázeli. 
 

 

DALŠÍ ČINNOST  
DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ 

 
Kromě hospicové péče se staráme  
o osvětu a odtabuizování tématu smrti 
na území, kde působíme, i na dalších 
místech v ČR.  
Pořádali jsme také benefiční akce  
na podporu hospice. Kromě našich akcí 
jsme také přijali nabídky dobrovolníků, 
kteří věnovali výtěžky z akcí našemu 
hospici. 
 
 

Únor  
Prezentace o domácí hospicové péči – Dobruška 
Setkání s představiteli  Domácího hospice Duha Hořice  
 

Březen 
„Poslední sny“ – film a beseda o hospicové péči – salonek Pelclova divadla Rychnov  
nad Kněžnou 
Prezentace o domácí hospicové péči – Rychnov nad Kněžnou  
 

Duben 
Prausův sbor a sbor X-tet – benefiční koncert v kostele sv. Havla - Rychnov nad Kněžnou 
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Prezentace o domácí hospicové péči - Konference zdravotníků v Olomouci   
Červen 
 „Rokytnické hůlky“ – I. ročník sportovní benefiční akce pořádané dobrovolníky v Rokytnici 
v Orlických horách 
 

„Malý princ“ – benefiční divadelní představení Víti Marčíka jr. ve Vamberku. Spolupořádalo 
Muzeum krajky a římskokatolická farnost Vamberk  
 

Srpen 
„Tour de Kvasiny“ – kulturní komise Kvasiny věnovala výtěžek akce na podporu hospice 
„Nemoc si čas nevybírá“ – videokampaň na podporu 24 hodinové pohotovosti  
 

 
Září  
„Oboroh“ – benefiční koncert v kostele sv. Mikuláše - Týniště nad Orlicí 
Návštěva Kardinála Miloslava Vlka v Domácím hospici Setkání 
 

Říjen 
„Módní show“ – Jana Benešová - majitelka firmy Móda Odehnal z Doudleb nás pozvala  
na módní přehlídku a věnovala hospici část výtěžku ze vstupného na akci. 
Prezentace domácí hospicové péče – Týniště nad Orlicí, Nové Město nad Metují 
 

Listopad 
„Martin na bílém koni“ a „Rozsvěcení vánočního stromku v Kvasinách“ - kulturní komise 
Kvasiny věnovala výtěžky z akcí na podporu hospice 
„Zimní romance“ – výstava krajkářské školy ve Vamberku, která věnovala výtěžek na podporu 
hospice 
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Děkujeme za krásné zážitky všem výše uvedeným umělcům, zpěvákům, hercům  
a hudebníkům, kteří vystoupili na koncertech a představeních a dalších akcích na podporu 
hospice.  
Děkujeme pořadatelům a spolupořadatelům benefičních akcí.   
Děkujeme dobrovolníkům Setkání a všem lidem, kteří se rozhodli podpořit v roce 2016  
náš hospic beneficí nebo pomáhali při přípravě a pořádání akcí.  

 
Výstava „Být spolu“ 
 

V letošním roce jsme se věnovali také vzniku putovní výstavy „Být spolu“, kterou podpořila 
MUDr. Marie Svatošová a na realizaci finančně přispělo Ministerstvo zdravotnictví ČR spolu  
s Nadačním fondem Avast.  
Naším záměrem bylo nastínit, co domácí hospicová péče obnáší, a ukázat, že tato práce je  
o naději a o životě. Součástí výstavy jsou informace pro veřejnost, kde je tato služba 
v Královéhradeckém kraji poskytována. Výstava je doplněna krásnými fotografiemi Petra 
Wagenknechta a byla veřejnosti poprvé představena v říjnu 2016. Od té doby putuje na různá 
místa v našem regionu.  
V roce 2016 byla k zhlédnutí 
v Podbřezí, Trnově, Bystrém 
v O. h.  a Kvasinách. Máme 
radost, že výstavu navštívily  
třídní kolektivy dětí místních 
škol.  
K výstavě jsme rovněž vydali 
publikaci o domácí hospicové 
péči v našem kraji.  
Na tomto místě děkujeme 
především Ing. Věře 
Horníčkové, která má největší 
zásluhy na tom, že výstava  
a publikace přišly na svět.  

 

 

 
 

 
Výstava bude dále putovat po regionu v roce 2017 a mohou si ji vypůjčit také ostatní hospice 
v našem kraji. 

 
Návštěva londýnských hospiců s Nadačním fondem Avast 
 

Nadační fond Avast umožnil zástupcům devíti českých hospiců, mezi nimiž jsme byli také my, 
návštěvu dvou londýnských hospiců. Tato nabídka proběhla v rámci programu na podporu 
svébytnosti hospiců „Spolu až do konce“ a pobyt byl zejména sdílením zkušeností 
z fundraisingu a fungování hospicové péče ve Velké Británii. Za tuto zkušenost děkujeme, byla 
velmi inspirativní. Londýn je kolébkou hospicového hnutí a my jsme měli možnost vidět vývoj 
hospicového hnutí ve Velké Británii až do dnešního dne. Lektoři velmi otevřeně mluvili  
o radostech i potížích, se kterými se při zajišťování ekonomické stability hospiců setkávají. 
Děkujeme Nadačnímu fondu Avast za dlouhodobou podporu a pomoc při zajišťování 
finančního zabezpečení hospice. Velmi si vážíme jejich otevřeného přátelského přístupu  
i nabídky kvalitního vzdělávání v oblasti fundraisingu. 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 

  

hlavní činnost  
čerpání fondů - dary  
fyzické osoby 0,00 

města a obce 64 000,00 

neziskové organizace 278 190,18 

právnické osoby 218 033,00 

nadace 760 088,06 

ostatní dárci 0,00 

celkem 1 320 311,24 

  

dotace  
města a obce 238 000,00 

dotace Ministerstva zdravotnictví 58 935,00 

dotace KU KHK 496 000,00 

vlastní hlavní činnost  
fakturace péče 61 165,00 
zapůjčení zdravotnických 
pomůcek 4 215,00 

ostatní zdroje  
bankovní úrok 2 206,00 

celkem 2 180 832,24 

  

náklady 2 180 027,24 

hlavní činnost 2 180 027,24 

z toho - správní činnost 51 508,54 

  

HV hlavní činnost 805,00 

  

vedlejší činnost  
výnosy 11 440,00 

kulturní akce 11 440,00 

náklady 12 245,00 

zisk vedlejší činnost  -805,00 

  

zisk - celkem 0,00 
 

celkem zůstatek fondu 911 z 2015 1 355 259,16 Kč 

celkem tvorba fondu - 911.10 - 911.15 2 271 051,00 Kč 

celkem čerpání fondu - 911.10 - 911.15 1 323 112,24 Kč 

celkem zůstatek fondu 911 - peněžní dary 

k 31.12.2016  2 244 262,92 Kč 

fond 911.20 - nepeněžní dary 90 000,00 Kč 

fond 911.25 - tvorba ze zisku 44 931,00 Kč 

Celkem účet 911  2 379 193,92 Kč 
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PODPORA V ROCE 2016 

 
Děkujeme všem níže uvedeným dárcům. Finanční prostředky jsme využili k pokrytí nákladů  
na hlavní činnost hospice. Bez pomoci dárců bychom hospicovou péči nemohli poskytovat  
a velmi si vážíme toho, že takto můžeme společně pomáhat lidem v nejtěžších chvílích života.  
Děkujeme nadacím a nadačním fondům za pomoc při zajištění mzdových prostředků  
pro pracovníky hospice. Díky těmto příspěvkům jsme mohli rozšířit úvazky zdravotních sester  
a pokrýt tak zvýšené potřeby zájemců o péči. Rovněž jsme mohli po celý rok zaměstnat 
fundraisera a vzdělávat se v této oblasti. 
 
 
FINANČNÍ DARY 
 
Příspěvky nadací a nadačních fondů: 
 

Nadační fond Avast: 590 000 Kč  - na fundraising a vzdělávání 
Nadace člověk člověku: 100 000 Kč  - na mzdy zdravotních sester  
Nadace Agrofert: 300 000 Kč  - na mzdy zdravotních sester  
Nadační fond J&T: 100 000 Kč  - na mzdy zdravotních pracovníků  
 
 
Dotace a dary státních institucí: 
 

Královéhradecký kraj – prostředky na částečné zajištění sociálního poradenství 
Ministerstvo zdravotnictví ČR – prostředky na výstavu o hospicové péči v našem kraji 
Obce, města, městyse – prostředky na zdravotní služby a částečně na sociální poradnu 
 

Bačetín, Bílý Újezd, Borohrádek, Bystré v O. h., Častolovice, Deštné v O. h., Dobré, Dobruška, 
Doudleby n. O., Helvíkovice, Javornice, Kameničná, Klášterec n. O., Kostelec n. O., Kvasiny, 
Liberk, Lično, Lukavice, Opočno, Písečná, Podbřezí, Potštejn, Pohoří, Proruby, Přepychy, 
Rokytnice v O. h., Rychnov n. Kn., Slatina n. Zd., Solnice, Synkov – Slemeno, Trnov, 
Týniště n. O., Vamberk, Žampach 

 
Církve: 
Církev bratrská Bystré v O. h.,   Církev bratrská Bystré v O. h. - st. Dobruška,   Sbor církve 
bratrské v Náchodě, Křesťanská skupinka Ústí nad Labem, Sbor církve bratrské v Novém Městě 
nad Metují, Jednota bratrská Rychnov n. Kn., Sbor Církve bratrské v České Skalici,  
Římskokatolická  farnost Bystré v O. h.,  ŘK farnost Dobřany, ŘK farnost Olešnice v O. h.,  
ŘK farnost Ohnišov, ŘK farnost Sedloňov,  
 

 
Firmy a společnosti 
Diecézní lesy Hradec Králové s. r. o.,   2G  geolog s. r. o.- geologická kancelář, Česká pošta, s.p., 
ŠKODA auto a.s., REHAGAMA s.r.o., EASTMOP spol. s. r. o.,  PASSERINVEST GROUP,a. s.,  
MUDr. Petr Kučera, Jiří Rubeš – Autoservis, Jana Benešová – Odehnal Obchod Módou, 
Fotoateliér - Petr Wagenknecht, NovoPLAST PP, Isolit - Bravo, spol. s.r.o., MOSA Solution s.r.o., 
Pewag Snow Chain s. r. o., ZEAS Podorlicko a. s. 
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Jednotliví dárci:  
Mgr. Martina Rejzlová, Mgr. Jana Kvasničková, Evžénie Hanušová, Ing. Milan Appel,  

Zdeněk Jílek, Dagmar Říčařová, Jana Knopová, Ing. Jiří Vintera, Mgr. Markéta Holíková,  

David Jedlička, Blanka Kultová, Ing. Pavel Kouba, Jaroslav Stehlík, MUDr. Eva Čtvrtečková,  

Jana Urbanová, Miluška a Liboslav Paldusovi, Ing. Jiří Rozínek, Ing. Břetislav Moša  

a Andrea Mošová, Ing. Jan Moša, MUDr. Miloš Baše, Manželé Fialovi, Martina Pohlová, Oldřich 

Tomek, Jana Benešová a Leoš Stibor, Alena Hrubá, Eva Fletcherová, Miroslav Berger,  

Mgr. Hana Dušáková, Martin Sehnal, MUDr. Zdeněk Abel, Miloš Jirčík, Ondřej Urban,  

Mgr. Miluše Marková, Mgr. Alena Kacálková Chvojková, Ing. Vladimír Vach,  

Mgr. Petra Sedláčková, Adriana Rešlová, Mgr. Ondřej Hojný, RNDr. Pavel Javornický,  

Ing. Věra Horníčková a Ing. Jan Horníček, MUDr. Jana Skalická, Renata Limmlová,  

Mgr. Renáta Černá, Ludmila Valášková, MUDr. Jan Fajstauer, Ing. Hana Karnoldová,  

Jiří Vondra, Květa a Ondřej Havlínovi, Marcela Krčmářová, MUDr. Jan Ledeč, Jana Hejzlarová,  

Pavel Hanuš, Jindřiška Steinerová, MVDr. František Bartoš a MUDr. Eva Bartošová,  

Mgr. Anita Remešová, Radka a Pavel Světlíkovi, MUDr. Filip Světlík a Petra Světlíková,  

Monika Pavlištová, Romana Hartmannová, Petr Bischof, Václav Raitmajer, Marie Maderová, 

MUDr. Magdalena Horáková, Bc. Milan Volf, Věra Saňková, Růžena Řezníčková, Jan Michálek, 

MUDr. Petr Kučera, Eliška Bednářová, MUDr. Hana Rathouská, Pavlína Chudá,  

Ludvík Svoboda, Mgr. Jan Bystrý, Matyáš Šíma, Petr Kotlář, MUDr. Jan Švec,  

Magda Martincová, Marie Kuncová, Miloslava Krámová, PhDr. Veronika Čepelková,  

Miroslav Jirsa, RNDr. Stanislav Ulrich PhD, Jindřiška Vanžurová, Mgr. Ludmila Popová,  

Věra Köhlerová, Eva Erbenová, Zdena Králová, Josef Brandejs, Karolína Kolaříková,  

Agnesa Brzáková, Stanislav Vilímek, Ondřej Lejsal, Stanislav Vašata, Mgr. Markéta Holíková, 

Ing. Josef Michálek, Jiří Javůrek, Josef Cvejn, Ing. Martin Šrom, Petr Pross, Ing. Pavel Dráb, 

Zdeňka Králová, Hana Čápová, Venuše Jelínková, Martina Plocková, Josef Říčař, Alena Šromová 

 
MATERIÁLNÍ DARY 
 

Iva Nováková, Miroslava Šustrová, MUDr. Jan Ledeč 

 
PODPORA A SPOLUPRÁCE 
 

Děkujeme za podporu při benefičních akcích pro Setkání. 
Děkujeme za pomoc s účetnictvím, webovými stránkami, s videokampaní, výstavou, 
výtvarným zpracováním materiálů.  
Děkujeme za duchovní povzbuzení, opravu aut či za pomoc s tiskem propagačních materiálů  
i propagaci hospicové péče. 
 

Prausův pěvecký sbor, sbor X-tet, Oboroh, Divadlo Víťi Marčíka jr., Muzeum Krajky Vamberk,    
Gestra.cz s.r.o., ŘK farnost Vamberk, Městská knihovna Rychnov n. Kn., Městská knihovna 
Vamberk, Kulturní komise Kvasiny, Domácí hospic DUHA Hořice, Diecézní centrum života 
mládeže Vesmír,  ŘK farnost Týniště n. O.,  ŘK farnost Rychnov n. Kn., Jiří Rubeš, Stanislav 
Musil, Jan Kalenský, Dagmar Lavrenčíková, Miluše Paldusová, Ema Rumanová, Marie 
Hanušová, kardinál Miloslav Vlk, Jana Sieberová, Dagmar Novotná, Petr Wagenknecht, 
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Alexandr Kozák, Jiří Flídr, Ester Horáková, Dana Rabiňáková, Libuše Brandejsová, Tomáš 
Hoffmann, Tomáš Cvejn, Petr Stejskal, Veronika Čepelková, manželé Vašíčkovi a další přátelé 
a dobrovolníci. 

 
 

Děkujeme všem anonymním dárcům a všem přátelům, které naše služba oslovila, a nezištně 
nám pomáhají jakýmkoliv způsobem. 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří se zapojili do služby umírajícím a pomáhají hospici 

modlitbami a sdílením. 

Zvláštní poděkování patří paní Javůrkové a její rodině za vstřícnost, upřímnost a důvěru  

při rozhovorech a natáčení filmu. 

A děkujeme v první řadě našim rodinám, které nás podporují a bez kterých bychom tuto práci 
nemohli dělat. 
 
 
 

VÝHLEDY DO ROKU 2017 

 

Také v roce 2017 zůstává hlavní náplní Setkání pomoc lidem na konci života a jejich rodinám. 

Chceme se dále vzdělávat v odborných znalostech v oblasti zdravotnické péče, v oboru 

paliativní péče a také v sociální práci,  komunikačních dovednostech, práci s pozůstalými  

i možnostech finančního zabezpečení hospice.  

Velmi si vážíme vztahů navázaných s lidmi z domácích i lůžkových hospiců z celé České 

republiky a děkujeme za společná setkání, rozhovory, sdílení radostí i starostí, spolupráci  

a podporu. Rádi se budeme i nadále účastnit společných setkání a nabízet podporu a pomoc 

nově vznikajícím týmům hospiců. 

 

Do roku 2017 vstupujeme s nadějí, že naši zákonodárci najdou způsob, jak hospicovou péči 

legislativně ukotvit. Věříme, že se zlepší komunikace a domluva mezi představiteli státu, 

veřejných zdravotních pojišťoven a hospicového hnutí a že i pro malé regionální hospice budou 

vytvořeny příznivé podmínky, aby mohly v klidu poskytovat služby potřebným. 
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Závěr 
 
Úplný závěr Výroční zprávy patří milému týmu Setkání. 

 

 

 

Milí kolegové, 

vážím si Vaší upřímnosti a nasazení a děkuji za všechnu Vaši práci. Děkuji, že jste 

ochotni pomáhat těžce nemocným pacientům a jejich rodinám a také Vám děkuji za to,  

že máte otevřené srdce jeden pro druhého, jste ochotni měnit své plány a vyjít si vzájemně 

vstříc. Někdy je nejtěžší část naší práce přijmout vlastní slabosti a přes to jít dál… Děkuji Vám, 

že jdete pořád dál i přes mnoho těžkostí. Děkuji Vám, že neutíkáte před beznadějí, strachem  

a únavou a nesete naději tam, kde je jí potřeba. 

                     

 S úctou       

                                                                   

                                                                                                    Mgr. Andrea Kolaříková 

ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s. 
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