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Úvod 

 

Rok 2015 hodnotím jako rok plný změn, ale také jako rok, kdy jsme si uvědomili, že jsme nasedli 

do vlaku, který se rozjel naplno. Přicházely chvíle, kdy nebylo jednoduché vlak řídit,  

a poznali jsme, že ani není snadné udržovat plynulou jízdu a správný směr… Přes to všechno 

nás však stále ještě neopustilo nadšení… V domácí hospicové péči vidíme po dalším roku služby 

opravdu veliký smysl, který nám pomáhal a stále pomáhá překonávat administrativní nároky  

i úskalí s finančním zabezpečením hospice.  

Během roku 2015 prošlo Setkání malými personálními změnami a rozšířilo registrované služby 

o odborné sociální poradenství. Díky nadačním příspěvkům jsme se na konci roku 2015 rozhodli 

také pronajmout další prostory pro hospic a rozšířit pracovní tým o dalšího člena. 

V úvodu chci poděkovat za finanční a materiální podporu obcím, nadacím, církvím, firmám  

i všem lidem, které domácí hospicová péče oslovila, a rozhodli se podílet na jejím zajištění. 

Zdravotní pojišťovny naši službu zatím nehradí a bez dárců bychom tady opravdu nebyli. Za 

každou finanční podporu jsme velmi vděční. 

Děkuji také lidem, kteří na nás mysleli v modlitbách a které jsme mohli prosit o podporu v době 

úmrtí pacienta nebo v těžkých situacích. Pocit sdílení je pro nás obrovským darem, který se 

nedá vyjádřit slovy, ale je ukryt hluboko v srdci a dává nám pokoj a sílu do služby.  

Jsem velmi ráda, že v týmu Setkání a také mezi dobrovolníky hospice jsou laskaví a otevření 

lidé, kteří byli ochotni zkoušet nové postupy, učit se z chyb a vždy pomáhali tam, kde to bylo 

potřeba. Cením si takového přístupu a věřím, že díky němu i v následujícím roce zabezpečíme 

naši službu tak, abychom poskytli péči všem potřebným, kteří o ni budou mít zájem. 

 

 

                                                                   

 

                                                                                                    Mgr. Andrea Kolaříková 

ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2 
 

 

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 

 

Správní rada: 

MUDr. Pavel Rous – předseda 

MUDr. Milič Světlík 

Miloslava Krámová 

 

Dozorčí rada: 

Ing. Ivana Rousová - předseda 

Bc. Jitka Coufalová (do 28. 2. 2015), Mgr. Ludmila Popová (od 1. 3. 2015) 

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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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE V ROCE 2015 
  
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 nad Kněžnou, kde společnost sídlí, a na území do 30 km 
od Rychnova nad Kněžnou. 
 

Odborným garantem zdravotní péče byla v roce 2015 Zdeňka Králová, vedoucí zdravotní 
sestrou byla do 31. 3. 2015 Marcela Ulrichová, od 1. 5. 2015 Kamila Vodehnalová. 
Zdravotnickou péči zajišťovala zdravotní sestra Lenka Chudá a vypomáhaly dvě sestry na DPP 
– Markéta Michaličková a Pavlína Ryšková. 
 
Zdravotní sestry úzce spolupracují s lékaři MUDr. Pavlem Rousem a MUDr. Miličem Světlíkem, 
příležitostně také s MUDr. Evou Bartošovou. Během péče o pacienta hospicoví lékaři 
spolupracují s praktickými lékaři nemocného. 
 
 
 

SOCIÁLNÍ PORADNA DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ 

Od 15. května 2015 má DH Setkání u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nově 
zaregistrovány sociální služby – odborné sociální poradenství.  

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, paliativní péče, duchovní  
a psychologická péče, 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 nemocného a lidem, 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.  
 
Odborným garantem sociální poradny byla v roce 2015 Mgr. Ludmila Popová, sociální 
poradenství poskytuje Martina Vrbová. Na poradenství se částečně podílejí také zdravotní 
sestry, dle situace v rodině pacientů, které má hospic v péči. 
 
Sociální pracovník zprostředkovává v rámci poradenství také další služby. Hospic spolupracuje 
s psychology a duchovními různých denominací. Do června 2015 poskytoval psychologické 
poradenství Mgr. Jakub Kozák, od července 2015 hospic spolupracuje s PhDr. Jiřím Pilzem  
a terapeutkou Hanou Tylšovou. 
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                         ROK 2015 V ČÍSLECH… 
 
Pomáhali jsme doprovázet 28 pacientů a jejich rodin.  
2 pacienti přešli v péči do následujícího roku 2016.   
V průměru jsme se měsíčně starali o 2 až 4 rodiny.  
Pacienti a jejich pečující blízcí byli v naší péči 429 dnů.  
Průměrná doba péče o jednoho pacienta byla 15,3 dnů.  
Zdravotní sestry uskutečnily 282 návštěv. 
Lékaři byli na 85 návštěvách u pacientů.  
Přímo v době smrti pacienta a bezprostředně po ní sestry 
pomáhaly ve 23 rodinách.  
 
25 klientům byly zapůjčeny kompenzační pomůcky. 
 

Po úmrtí pacienta jsme jezdili po domluvě s rodinou  
na pozůstalostní návštěvy vždy asi týden po pohřbu  
a potom jsme byli dále ve spojení ještě osobně nebo 
telefonicky, podle zájmu pozůstalých.  
 
V roce 2015 jsme byli v rodinách na 29 pozůstalostních 
návštěvách.  
 
V listopadu jsme uspořádali již druhé setkání pozůstalých, 
kterého se zúčastnili rodinní příslušníci většiny našich 
pacientů, které jsme během uplynulého roku doprovázeli.  

 
 
V sociální poradně proběhlo od 15. května 2015 celkem 141 osobních kontaktů v ambulanci 
nebo v terénu (většinou u klientů doma).  
Dalších 165 kontaktů s klienty proběhlo telefonicky nebo elektronicky.  
 
Za rok 2015 jsme v rámci zdravotní a sociální péče najezdili do rodin pacientů 15 450 km. 
 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 
 
V roce 2015 jsme se zaměřili také na vzdělávání členů týmu Setkání v různých oblastech.  
Naše zdravotní sestry a lékaři se zúčastnili specializovaných seminářů a kurzů zaměřených  
na paliativní péči, lektorované odborníky v tomto oboru. Školili se zde jak v praktických 
dovednostech při péči o pacienta, tak v komunikačních dovednostech při jednání s umírajícími 
pacienty a doprovázející rodinou.  
Sociální pracovnice hospice se vzdělávaly v oboru Sociální práce na Univerzitě Palackého 
v Olomouci a na psychoterapeutickém výcviku. 
V roce 2015 jsme získali podporu Nadačního fondu Avast, který nás vybral do vzdělávacího 
programu pro léta 2015/2016 „Spolu až do konce“ – podpora svébytnosti. Za tuto možnost 
velmi děkujeme, díky ní máme možnost zajistit vzdělání a pracovní místo fundraisera  
pro nového člena Setkání. 

Setkání pozůstalých - v kostele  
sv. Havla proběhla mše svatá  
za pacienty našeho hospice, 
kteří zemřeli v uplynulém roce. 
Za každého z nich hořela  
před oltářem po celou dobu mše 
svaté svíčka. 
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Velmi podnětné je setkávání s dalšími domácími hospici, kde máme možnost předávat  
si zkušenosti a sdílet radosti i starosti spojené s doprovázením umírajících, ale také 
konzultovat organizační záležitosti. 
 V květnu jsme se zúčastnili setkání hospicových týmů v Praze, které pořádal Domácí hospic 
Duha Hořice. Děkujeme za možnost sdílení a načerpání další inspirace pro naši službu. 
V listopadu jsme využili také nabídku Centra paliativní péče v Praze, které pořádalo dvoudenní 

seminář zaměřený na téma „Jak vést hospice v 21. století“. Věříme, že i zkušenosti z tohoto 

semináře využijeme, abychom dobře fungovali i v budoucnosti.  

 

DALŠÍ ČINNOST DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ 
 

Kromě hospicové péče se staráme také o osvětu a odtabuizování tématu smrti na území,  
kde působíme i na dalších místech v ČR.   
Na jaře jsme navštívili s programem také studenty psychologie třetího a čtvrtého ročníku 
rychnovského gymnázia. Velmi si ceníme jejich otevřenosti a zájmu o téma péče o těžce 
nemocné a umírající. Během roku jsme pořádali přednášky, besedy, prezentace a další 
benefiční akce v našem regionu. 
 
4. 2. 2015  
 „Smrtí život nekončí“  - přednáška Mgr. Romana Touška pro veřejnost v Rychnově n. Kn.   
ve spolupráci s Městskou knihovnou Rychnov n. Kn. 
 

20. 2. 2015   
8. Rokytnický městský ples  - Město Rokytnice v O. h. nám věnovalo výtěžek z tomboly  
 

22. 2. 2015  
„Obrácení“ - jarní benefiční koncert – Sedláčkovo kvarteto s přednesem Zdeňka Rumpíka  
v kostele sv. Havla v Rychnově n. Kn. ve spolupráci s rychnovskou římskokatolickou farností. 
 
23. – 27. 3. 2015  
Dobročinný bazar – pořádaly maminky Církve bratrské v Náchodě a výtěžek věnovaly  
na provoz hospice.  

 
 
Březen 2015 
Programy pro studenty 
psychologie na Gymnáziu F.M. 
Pelcla Rychnov n. Kn. 
 

Přednášky o hospicové péči 
v klubu seniorů Rychnov nad 
Kněžnou a Slatina nad Zdobnicí  
 
 

Dobročinný bazar v Církvi bratrské v Náchodě na podporu 
Domácího hospice Setkání 
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12. 4. 2015   
Benefiční koncert sborů X-tet a Prausův pěvecký sbor – sbory pod vedením paní Dagmar 
Zemánkové zazpívaly v kostele sv. Havla v Rychnově n. Kn. Koncert proběhl ve spolupráci  
s rychnovskou římskokatolickou farností. 
 

5. 4. 2015  
Velikonoční závody v králičím hopu - hospic byl propagován na závodech králíků,  
které pořádal Králičí hop RK, z.s.  
 
2. 5. 2015   
„50 let fotbalu v Lukavici“  - T.J. Sokol Lukavice slavil 50 let výročí a část výtěžku z turnaje 
věnoval hospici. 

 
21. 6. 2015  
„UNI BIG BAND“ - benefiční koncert ve spolupráci s Muzeem krajky a vamberecké 
římskokatolické farnosti. 
 

5. 7. 2015  

„Cyrilometodějský koncert“ – tradiční koncert v Nebeské Rybné, který pořádá každoročně 

Město Rokytnice v O. h. ve spolupráci se spol. Orlicko a.s. a GC Symbióza. Zahráli Martin a Petr 

Strejcovi. Výtěžek koncertu věnovali pořadatelé hospici.  

 
 

Prausův pěvecký sbor a sbor X-tet pod vedením paní Dagmar Zemánkové zazpívaly v kostele 
sv. Havla v Rychnově n. Kn. 
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29. 8. 2015 
„Setkání u Piána“ – na rychnovském náměstí zahráli na piáno přátelé Setkání Jakub Šaroun, 
Sára Schummová a náš bývalý hospicový psycholog Jakub Kozák se svou ženou Mirkou.  
 

 
10. 10. 2015 
„Srdce pro Setkání“ – tvoření pro děti a dospělé ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
v Rychnově nad Kněžnou ke světovému Dni paliativní a hospicové péče.  
 

13. 9. 2015  
Benefiční koncert v Církvi bratrské v Náchodě – zahráli studenti konzervatoře Sára 
Schummová, Martina Bártová, Vladimíra Krejčí, Štěpán Křováček a Kristýna Stepasjuková. 
Výtěžek z koncertu darovali pořadatelé hospici. 
 
23. 9. 2015  
„Eutanázie ano/ne?“  - přednáška MUDr. Jaromíra Matějka v Rychnově n. Kn.  
ve spolupráci s Městskou knihovnou. 
 
18. 11. 2015  
„Karnali“ – raftařská expedice – promítání filmu Ing. Pavla Drába z vodáckého prostředí  
pro přátelé hospice. Akce proběhla v Rychnově n. Kn. ve spolupráci s Městskou knihovnou. 
 
 

„Srdce pro Setkání“ - kromě pečení, vaření, tvoření a zdobení si mohli návštěvníci poslechnout 
také své srdce… 
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11. 12. 2015  
„Setkání před Betlémem“ – benefiční představení teátru Víti Marčíka v Dobrušce  
ve spolupráci s Městem Dobruška. 
 

27. 12. 2015 
„Promítání o lítání pro Setkání“ – stará chlenská hospoda a promítání fotografií z extrémních 
sportovních závodů, které pořádali paní Zuzana Kschwendová a pan Ludvík Vítek. Výtěžek byl 
věnován na podporu hospice. 
 
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 a dobrým lidem, kteří se rozhodli podpořit v roce 
2015 náš hospic beneficí nebo pomáhali při přípravě a pořádání akcí.  
 
 
 

DOBROVOLNÍCI SETKÁNÍ 
 
V roce 2015 se scházeli také naši dobrovolníci, kteří se podíleli na 
přípravách benefičních akcí a šíření povědomí o hospicové péči. Na 
tomto místě děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas a úsilí našemu 
hospici.  
 

Děkujeme Dáše Lavrenčíkové, Míle Paldusové, Lídě Valáškové, Romaně Hartmannové, Lídě 
Bartošové, Míle Krámové, Evě Bartošové, Marušce Hanušové. Díky Vám se o naší službě 
dozvědí další lidé a děkujeme hlavně za společně sdílenou radost z dobrého díla. Moc si Vaší 
pomoci vážíme!  

 
 
 
 
 

VÝHLEDY DO ROKU 2016 

 

Do roku 2016 vstupujeme s myšlenou pokračovat v díle, které jsme před rokem a půl započali. 

Budeme i nadále poskytovat přímou péči umírajícím pacientům, a budeme se podílet také 

na šíření myšlenky odtabuizování smrti v naší společnosti.  

Vzhledem k tomu, že stále nemáme podporu zdravotních pojišťoven, zůstává stálým úskalím 

získávání finančních prostředků na naši službu. Ale díky možnosti čerpat finanční prostředky 

poskytnuté NF Avast na fundraising, můžeme od ledna 2016 posílit tým o dalšího člena. 

Věříme, že společně zajistíme dostatek prostředků, abychom mohli další rok pracovat bez obav 

z finančních problémů. 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 

hlavní činnost   
čerpání fondů - dary   
fyzické osoby 0,00  
neziskové organizace 188 948,84  
právnické osoby 377 958,27  
nadace 272 780,00  
ostatní dárci 73 959,00  

celkem 913 646,11  

   

dary nepeněžní 1 240,00  
   
dotace   
města a obce 129 710,00  
   
vlastní hlavní činnost   

fakturace péče 52 400,00  
   
ostatní zdroje   
bankovní úrok 2 028,17   

celkem       1 099 024,28  
   
náklady       1 099 024,28  
hlavní činnost       1 103 343,28  
z toho - správní činnost 104 125,69  
   
HV hlavní činnost 0,00  
   
 
   
podpůrné akce - koncerty a představení - dary (akce) 

výnosy 17 233,00  
náklady 1 319,00  

zisk podpůrné akce 15 914,00  
   
vedlejší činnost   
výnosy 25 130,00  
vzdělávací akce 850,00  
kulturní akce 23 530,00  
pronájem a zapůjčení zařízení 750,00  
náklady 13 640,00  

zisk vedlejší činnost  11 490,00  

   

zisk - celkem 27 404,00  
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PŘEHLED DARŮ A DOTACÍ V ROCE 2015 
 

Děkujeme všem níže uvedeným dárcům. Dary a dotace jsme využili k pokrytí nákladů na hlavní 
činnost hospice. Bez pomoci dárců bychom hospicovou péči nemohli poskytovat.  
Velmi si vážíme toho, že takto můžeme společně pomáhat lidem v nejtěžších chvílích života.  
  

Nad 200 000 Kč  
 

Sbor Církve bratrské v Bystrém  

 
 

 

31 000 – 99 000 Kč 
Sbor Církve bratrské v Bystrém – Dobruška 

Sbor Církve bratrské v Náchodě 

EASTMOP spol. s r.o. 
 
 
 

10 000 – 30 000 Kč 
MUDr. Fiala Petr Město Rokytnice v O. h. Římskokatol. farnost Bystré 

Mgr. Dušáková Hana Město Rychnov n. Kn. Město Solnice 

Ing. Moša Břetislav Obec Podbřezí NovoPLAST PP s.r.o. 

Světlíkovi Pavel a Radka Město Opočno ŠKODA AUTO a.s. 

Kouba Vojtěch Město Kostelec n. O. Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

Ing. Moša Jan Obec Bystré v O. h. Křesťanská skupinka Ústí n. L. 

MUDr. Baše Miloš Lejsal Ondřej Město Dobruška 

 
  

celkem zůstatek fondu 911 z 2014 868 931,27 Kč 

celkem tvorba fondu - 911.10 - 911.15 1 399 974,00 Kč 

celkem čerpání fondu - 911.10 - 911.15 913 646,11 Kč 

celkem zůstatek fondu 911 - peněžní dary 

k 31.12.2015  1 355 259,16 Kč 

    

fond 911.20 - nepeněžní dary 90 000,00 Kč 

fond 911.25 - tvorba ze zisku za 2014 17 527,00 Kč 

Celkem zůstatek na účtu 911  1 462 786,16 Kč 
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5 000 – 9 999 Kč   
Bischof Petr Mgr. Hojný Ondřej MUDr. Filip Světlík a Petra 

Tomek Oldřich Mgr. Kvasničková Jana Římskokat. farnost Rychnov n. Kn. 

Světlíkovi Marta a Jan Fibigr Jiří Chráska Vlastimil 

Obec Bílý Újezd Pohlová Martina MUDr. Bejda Josef 

Obec Potštejn Ing. Kouba Pavel  

 
200 – 4 999 Kč 
Urbanová Jana Kubíčková Darina Sbor Jednoty bratrské Rychnově n. Kn. 

Němcová Magda MUDr. Horáková Elena Sbor Jednoty bratrské Dobruška 

Plocková Martina Rešlová Adriana Steiner Jan 

Vondra Jiří Vyhnálková Ivana Erbenová Eva 

Mgr. Chvojková Kacálková A.  Urban Ondřej Limmlová Renata 

Jílek Zdeněk Krámová Miloslava Ryšková Pavlína 

Mervartová Marie Martincová Magda Knopová Jana 

Jandová Božena Čámská Jaroslava Bc. Volf Milan  

Paldus Liboslav Cvejn Josef Kováříčková Marie - Zlatnictví 

Řezníčková Růžena Černá Renáta Dr. Světlík Aleš  

Hanušová Evženie Köhlerová Věra Marková Miluše 

Valášková Ludmila Ing. Vintera Jiří Schindlerová Monika 

Hartmannová Romana Hejzlarová Jana MUDr. Kopecká Markéta 

Ing. Rozínek Jiří Mgr. Sedláčková Petra Šrom Martin 

Vach Vladimír Mgr. Remešová Anita Mecner Roman 

Obec Deštné v O. h. Čudová Zdeňka Novosadová Marie 

Město Žamberk Javornický Pavel Licek Tomáš 

Marková Květa   

 
 

 
 

Příspěvky nadací a nadačních fondů 
 
Děkujeme nadacím, které nám věnovaly příspěvky na zakoupení zdravotnických přístrojů  
a částečnému zajištění mezd v roce 2015 a v roce 2016. 
 

Nadační fond nadaných Jablonné  20 000 Kč na mzdy zdravotních sester 

Nadační fond Umění doprovázet 20 000 Kč na kyslíkový koncentrátor 

Nadační fond Weil, Gotshal 40 000 Kč na mzdy zdravotních sester 

Nadační fond Avast 290 000 Kč na fundraising a vzdělávání 
Nadace Člověk člověku 100 000 Kč na mzdy zdravotních sester v roce 2016 

Nadace Agrofert 120 000 Kč na mzdy zdravotních sester v roce 2016 
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Materiální dary 
 

Děkujeme za materiální dary (kompenzační pomůcky, pohonné hmoty, zdravotnický materiál, 
židle, kancelářské potřeby, tisk materiálů) 
 
 

   MUDr. Jan Ledeč, Rychnov n. Kn. 

   Ing. Václav Hynek, Opočno 

   Gestra CZ s.r.o. 

   Jindra Vanžurová 

   Lékárna  U sv. Havla Rychnov n. Kn. 

   Interbyt Rychnov nad Kněžnou 
 

Děkujeme za podporu při benefičních akcích pro Setkání  
 

  Sedláčkovo kvarteto a Jan Rumpík 
  ŘK farnost Rychnov n. Kn. 

  Prausův pěvecký sbor a X-tet 

  Maminky Církve bratrské v Náchodě 

  Králičí hop RK, z.s., Rychnov n. Kn. 

  TJ Sokol Lukavice 

  UNI BIG BAND 

  Muzeum Krajky Vamberk 

  ŘK farnost Vamberk 

  Martin Strejc a Petr Strejc 

  Město Rokytnice v O. h. 

  Orlicko a.s. 

  GC Symbioza 

  Dobročinný bazar G6 

  Jakub Šaroun, Sára Schummová, Kristýna Stepasjuková,         
  Martina Bártová, Vladimíra Krejčí, Štěpán Křováček 

  Smyčcové kvarteto konzervatoře Pardubice  
  Jakub a Mirka Kozákovi 
  PhDr. Josef Krám  

  Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou 

  Městská knihovna Vamberk 

  Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou 

  MUDr. Jaromír Matějek 

  Církev bratrská Náchod 

  Ing. Pavel Dráb  

  Město Dobruška 

  Jednota bratrská Dobruška 
  Teátr Víti Marčíka 
  Zuzana Kschwendová a Ludvík Vítek 
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Děkujeme za spolupráci 

Zdeně Bekové a Janě Šklíbové z Domu dětí a mládeže Rychnov n. Kn. za zpracování 
účetnictví.  
Standovi Musilovi za pomoc s webovými stránkami. 
Martinu Panušovi z Orkomi s.r.o. za pomoc s počítači. 
Jiřímu Vrbovi za zpracování letáků na akce. 
Alexandru Kozákovi za výtvarné zpracování materiálů pro hospic. 
Všem rodinným příslušníkům a přátelům za pomoc, když bylo potřeba. 
 

Děkujeme také všem anonymním dárcům.  

Finanční i hmotné dary využíváme k zajištění obecně prospěšných služeb.  

Za podporu také děkujeme 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. 

A děkujeme velmi našim rodinám, které nás podporují a bez kterých bychom tuto práci nemohli 
dělat. 
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Závěr 

 
Závěr výroční zprávy patří poděkování celému týmu hospice.  

Práce každého člena Setkání si velmi vážím. Při doprovázení umírajících není nikdy možné 

dopředu říct, co nastane. Každá situace vyžaduje velké nasazení, odvahu dělat věci naplno  

ve dne i v noci a především obrovskou lásku k lidem. Často vidím jak hluboce příběhy 

nemocných a jejich rodin zasahují do srdcí sester, lékařů a nás všech, kteří je sdílíme spolu 

s nimi.   

Děkuji vám, že jste po celý rok stáli vedle lidí v nejtěžších chvílích jejich života a nesli s nimi vše, 

co přicházelo.  

Děkuji vám, že přinášíte pokoj a klid do rodin, kde je často zmatek a strach.  

Děkuji, že dáváte do života lidem lásku a radost v době, kdy prožívají bolest a utrpení. 

Vím, že tuto práci není možné dostatečně ocenit a děkuji vám za trpělivost a otevřený přístup 

k životu, k sobě navzájem a ke všem lidem, které pomáháte doprovázet při posledních krocích 

cesty jejich života na tomto světě. 

 

                                                                                S úctou       

                                                                   

 

                                                                                                    Mgr. Andrea Kolaříková 

ředitelka Domácího hospice Setkání, o.p.s. 

 


