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Rychnov nad Kněžnou



POSLÁNÍ DOMÁCÍHO HOSPICE SETKÁNÍ

       Rok 2020 lze vnímat jako zrcadlo člověka i celé společnosti. Světem se začal šířit
nový koronavirus, který postupně odhaloval, jak náš život vlastně vypadá. Najednou se
vše zastavilo a mohli jsme se podívat na svět zblízka a zevnitř. Přišel dlouhý čas, 
který nás uváděl do neobvyklých situací. Mnozí z nás se dostali velmi blízko smrti 
a snad každý sám sobě časem kladl otázky "Chci se vůbec vrátit zpět? Co chci změnit?"
Tyto otázky zasáhly všechny oblasti našeho života, osobní i pracovní. 
      Také my v Setkání jsme hledali, jakým způsobem fungovat v paralyzované
společnosti. Ptali jsme se "Kde je vlastně teď naše místo?" Neustálé změny vládních
nařízení, ochrana a dezinfekce měnily způsob naší práce, ale nezměnily její podstatu. 
Tou zůstala a stále je láskyplná péče o ty nejzranitelnější na konci života 
a o jejich nejbližší. 

Rok 2020 se stal rokem, kdy smrt přestala být v naší společnosti vnímána jako tabu, 
a my nyní vidíme větší otevřenost k věcem na konci života. A ačkoliv se tato doba může
přirovnat k silnému zemětřesení, věříme, že nás přiměje zpomalit a pečovat o dobré
vztahy s lidmi kolem. Věříme, že nám pomůže opouštět to staré, co již nefunguje, 
a tvořit nové, kterým obohatíme svět... a třeba objevíme ve svém životě i nové oblasti, 
o nichž jsme doposud neměli ani tušení.

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.

 
 

Úvod



Základní údaje o společnosti
Název: Domácí hospic Setkání, o.p.s.
Sídlo: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Provozovna: Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Správní rada na svém zasedání odsouhlasila změnu sídla společnosti 
a doporučila změnit údaje v zakládací listině. Další znění zakládací
listiny považuje za dostačující a vyvážené a není důvod je jakkoli měnit.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI:

Zakladatelky:

Bc. Martina  Vrbová, Mgr. Andrea Kolaříková

Správní rada:

MUDr. Pavel Rous – předseda, MUDr. Milič Světlík, MUDr. Eva Bartošová

Dozorčí rada:

Ing. Ivana Rousová, Mgr. Ludmila Popová, Bc. Jiří Vrba

Statutární orgán:

Mgr. Andrea Kolaříková - ředitelka

INFORMACE O ZMĚNÁCH ZAKLÁDACÍ LISTINY A ZMĚNÁCH
VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

IČ: 02305291
Č. účtu: 107-5655350207/0100
              115-2185440297/0100

Web: www.hospicrychnov.cz
e-mail: hospic.setkani@seznam.cz



Druh obecně
prospěšných

služeb
 

Pomoc nevyléčitelně
nemocným lidem v konečné
fázi života a pomoc jejich
příbuzným a blízkým, 
kteří o ně doma pečují.

HLAVNÍ 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.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Z HISTORIE
 

Září 2013 
Založen Domácí hospic Setkání, o.p.s.

Prosinec 2013 
U Krajského soudu Hradec Králové je hospic

zaregistrován jako obecně prospěšná
společnost

Březen 2014 
Hospic registrován u Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje jako poskytovatel
zdravotnických služeb

Květen 2015  
Vznik Sociální poradny Domácího hospice

Setkání
Registrována u Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje 
Duben 2017  

Hospic se stal členem Asociace poskytovatelů
hospicové a paliativní péče



Složení týmu
v roce 2020

Zdravotní sestry:

Vedoucí zdravotní sestra: Kamila Vodehnalová, Dis.
zdravotní sestry: Lenka Chudá, Světlana Hejzlarová, zdravotní sestry na DPP:
Maria Moravcová, Markéta Michaličková, Mgr. Pavlína Prostředníková, 
Eva Chejnová 
Odborný garant zdravotní péče: Zdeňka Králová, Dis. 

Lékaři:
MUDr. Pavel Rous MUDr. Milič Světlík MUDr. Jan Ledeč
MUDr. Eva Bartošová – konzultantka zdravotních sester
Během péče o pacienta hospicoví lékaři spolupracují s praktickými lékaři
nemocného.

Sociální poradenství:
Odborný garant, sociální pracovnice: Bc. Martina Vrbová
Zdravotní sestry: Kamila Vodehnalová, Dis., Lenka Chudá, Světlana Hejzlarová

Psychologické poradenství:
Terapeutické rozhovory: Ing. Hana Tylšová
Psychoterapeut: Mgr. Juraj Benedikt Križan 
Odborný garant, psycholog: PhDr. Jiří Pilz 

Duchovní péče:

Duchovní dle denominace 
a místa bydliště klienta Hospodaření a fundraising:

Mgr. Andrea Kolaříková

Administrativa: 
Ing. Hana Tylšová, Lenka Dušková

Účetnictví:
Bc. Jana Šklíbová, Zdena Beková

ŘEDITELKA

Mgr. Andrea Kolaříková

PŔÍMÁ PÉČE

SPRÁVA A FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ



Domácí hospic Setkání poskytuje zdravotní služby v oborech domácí paliativní 
a domácí ošetřovatelská péče na území Rychnova n. Kn. a do vzdálenosti 30 km
od Rychnova n. Kn. Služba je zajišťována kvalifikovanými lékaři a zdravotními
sestrami a je k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. 
Rok 2020 byl pro hospic složitější vzhledem k situaci s pandemií Covid 19.
Některé rodiny se bály osobních kontaktů a museli jsme službu přizpůsobit jejich
potřebám. Používali jsme ochranné pomůcky a více dezinfikovali prostory
hospice. Se zajištěním ochranných pomůcek nám pomáhali ochotní lidé, Město
Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj, nadace i dobrovolníci, kteří nám
přivezli roušky, respirátory, rukavice a další ochranné pomůcky, šikovní
dobrovolníci vyrobili štíty a přivezli dezinfekční prostředky. Obdrželi jsme 
i finanční dary na zakoupení germicidní lampy k čištění povrchů a vzduchu 
v prostorách hospice. Za  každou pomoc velmi děkujeme. 
Hospic poskytoval téměř po celý rok 2020 služby terminálně nemocným
pacientům a jejich rodinám  bez omezení. Často jsme řešili problémy více
telefonicky a nejednou jsme také po telefonu pomáhali pečujícím doprovázet
jejich blízkého až do konce jeho života. 
Ani pracovníkům hospice se covid nevyhnul.
Na podzim jsme museli po onemocnění 
několika členů týmu krátce omezit 
příjem pacientů. Jsme rádi, 
že jsme nebyli nuceni
službu přerušit úplně. I přes 
různá úskalí a složitá 
vládní nařízení jsme byli 
během celého roku  stále 
k dispozici rodinám terminálně 
nemocných pacientů.

Zdravotní služby



V roce 2020 jsme jezdili poskytovat 
domácí hospicovou péči na tato místa:

Počet pacientů: 39
Průměrná doba péče o jednoho pacienta: 23 dnů
Počet návštěv sester: 492
Počet návštěv lékařů: 111
Počet zapůjčených pomůcek a přístrojů: 130

Zdravotní péče 2020

Častolovice
Černíkovice
České Meziříčí
Debřece
Dobruška
Dobříkovec
Kostelec n. O.
Kvasiny
Lhoty u Potštejna
Liberk
Lično
Lokot
Merklovice
Opočno
Osečnice
Pěčín
Prorubky
Rampuše

Děkujeme společnosti ŠKODA AUTO a.s.,
která nám v rámci celorepublikového
projektu ŠKODA AUTO POMÁHÁ
darovala na cesty za našimi pacienty
nové auto  Octavia Combi. a zároveň
nám  zapůjčila  další Octavii 
k celoročnímu využití v rámci programu
MOBILITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 

Rychnov n. Kn.
Skuhrov n. B.
Slatina n. Zd.
Sněžné
Solnice
Sudín
Týniště n. O.
Vamberk



Odborné sociální
poradenství

Sociální pracovnice i zdravotní sestry měly 
v důsledku změn spojených s pandemií mnoho
telefonických rozhovorů a méně osobních 
setkání. Byly k dispozici nejen lidem, 
kteří trpěli nevyléčitelnou nemocí nebo doprovázeli 
těžce nemocného, ale také lidem, kteří těžce zvládali strach ze smrti, báli se
onemocnění a potřebovali si o tom promluvit. 
Velký zájem byl o zapůjčení kyslíkových koncentrátorů. Pacienti, kteří byli
hospitalizováni s nemocí Covid 19, se mohli vrátit domů k doléčení dýchacích
potíží pouze se zapůjčeným nebo vlastním koncentrátorem. A tak všechny naše
přístroje byly neustále v oběhu. Koncentrátory v roce 2020 využilo 44 pacientů.

Setkání pozůstalých v listopadu nemohlo proběhnout jako obvykle osobně. Sešli jsme se tedy 
 virtuálně a v hospici zapálili svíčku za každého pacienta, kterého jsme v posledním roce
pomáhali doprovázet... 

Počet intervencí: 1858

Počet zapůjčených 

     (osobní, telefonické, elektronické)

     kyslíkových koncentrátorů: 44



 
Náš příběh doprovázení se týká mého tatínka, který v 66 letech onemocněl

rakovinou tlustého střeva. Již v době diagnózy měl rozsáhlé metastázy 
na jiných orgánech, započal tedy paliativní léčbu. Žil velmi dobře a téměř

spokojeně ještě téměř tři roky a opravdu až asi poslední tři měsíce přestal být
samostatný a péče o něj se přesunula na rodinu. Nejvíce pečovala má maminka,

jeho žena, která s ním byla celé dny a noci. Dále pomáhal můj bratr, 
jak mu dovolilo jeho zaměstnání. Také já, jelikož bydlím hned vedle a v té době

jsem byla na mateřské dovolené.
Hospic nám byl doporučen při poslední návštěvě na onkologii, která už byla 

pro tatínka tak náročná, že se těžko dostával z auta a i pár kroků z parkoviště
ho velmi vysilovalo. Těžko dýchal a byl mu  domů doporučen 

koncentrátor kyslíku, který domácí hospic půjčuje.
Uvažovali jsme i o přesunu do hospice lůžkového, ale tatínek se vyslovil, 

že by byl raději s námi, a to rozhodlo. Kdyby služba domácího hospice
neexistovala, nikdy bychom si netroufli doprovázet tatínka doma. Nevěděli

bychom, že máme nárok na příspěvek na péči a že byl opravdu významný.
Využili jsme také zapůjčení několika zdravotnických pomůcek. Přes domácí

hospic jsme také velmi snadno zařídili instalaci polohovací postele.
Díky zkušenostem pracovníků hospice jsme měli trochu představu, co nás čeká
a že se to blíží. Byli jsme vděční, že na telefonu je někdo, kdo naprosto rozumí

tomu, co prožíváme a hlavně tomu, co se děje s tatínkem. 
Poslední dny byly opravdu náročné, sestřičky z hospice k nám jezdily každý den 

a poskytovaly tatínkovi léky proti bolesti a nám útěchu. Vím určitě, že i když
tátovi ke konci života dobře vůbec nebylo, bolesti nepociťoval.

Každý příběh odcházení je určitě velmi individuální, všemu přihlížet z blízka
 je náročné, ale s odstupem času jsem moc hrdá na to, jak jsme to doma zvládli 

a že s námi tatínek zůstal až do konce, protože si to tak přál.
 

Eva Julišová, dcera, Pěčín
 

Příběh paní Evy



                             Rok 2020 byl  pro nás odlišný vzhledem k vládním nařízením
spojeným s epidemii Covid 19 . Měli jsme v plánu uspořádat programy pro pečující
z našeho regionu, ale několik dní před prvním setkáním jsme museli vše odvolat.
Jedinou akcí, kterou se podařilo v době rozvolnění pro veřejnost uskutečnit, 
byl červnový recitál autorského čtení poezie Hanky Tylšové s doprovodem 
a autorskou hudbou Jindry Černohorského. Recitál se uskutečnil v nově upravené
zahradě Muzea krajky ve Vamberku. Ještě v září jsme za deštivého, blátivého 
a větrného počasí vyšli společně s našimi dobrovolníky na tradiční pouť za hospic
na Vrchní Orlici... a potom přišel opět lockdown.

Ani terapeutické služby nebyly využívány osobně. Byli jsme často k dispozici 
na telefonu nebo elektronicky. Pozůstalým jsme nabídli možnost využít další službu
- šití polštářků či medvídků jako vzpomínkových předmětů.

V době lockdownu jsme nabízeli
pozůstalým možnost využít
naší nabídky - ušití
vzpomínkových předmětů
(polštářků, medvídků apod.) 
z látek, deky  nebo oblíbeného
oblečení jejich blízkých.
Předměty symbolizují vztah 
s člověkem, na kterého 
si chtějí uchovat jedinečnou
vzpomínku. Pozůstalí tyto
předměty také věnovali svým
vnoučatům a blízkým.

Další činnosti



Děkujeme 

našim dárcům

Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili v roce 2020. Zvláštní dík patří
pravidelným dlouhodobým dárcům. Někteří z vás jdou s námi již od samého začátku.  
Vaše dary nám pomáhají pokrývat také mzdy pracovníků hospice, 
bez kterých by naše služba nemohla existovat.  
V tomto náročném roce 2020 ovlivněném epidemickou situací, chceme poděkovat
také dobrým lidem, kteří nám pomohli zajistit ochranné  pomůcky a potřeby 
k dezinfekci.   
Velmi si vážíme vás všech, kterým není lhostejná služba lidem na konci života.
Dotace

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Královéhradecký kraj
 

Dotace a dary měst, městysů a obcí

Albrechtice nad Orlicí, Bačetín,  Bílý Újezd, Bystré,  Častolovice, Černíkovice, 

 Čestice,  Deštné v Orlických horách,  Dobré,  Dobruška, Doudleby nad Orlicí ,
Javornice,  Kostelec nad Orlicí, Kvasiny, Liberk, Lično, Lukavice, Mokré, Očelice,

Opočno, Pěčín, Podbřezí,  Pohoří, Potštejn, Přepychy, Rychnov nad Kněžnou,

Semechnice, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Trnov, 
Týniště nad Orlicí, Vamberk, Voděrady, Žampach   

 

Firmy a společnosti

EAST MOP s.r.o., Mosa Solution s.r.o., Móda Odehnal Doudleby nad Orlicí, 
ŠKODA AUTO a.s. , Novoplast PP s.r.o., SVO s.r.o., SVAROG & Partners s.r.o., 

Adient a.s., Pink Reality s.r.o., ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o., 

Rehagama s.r.o., MUDr. Miloš Baše, Pediatrie Abel s.r.o., MUDr. Karolína Juránková 

Církve

Sbor Církve bratrské Bystré, Sbor Církve bratrské Dobruška, Sbor Církve bratrské
Nové Město n. Metují, Římskokatolická farnost Kostelec nad Orlicí, 
Sbor Církve bratrské Náchod, Sbor Církve bratrské Česká Skalice, Křesťanská
skupinka Ústí nad Labem

Nadace 

příspěvky na mzdy zdravotních sester:
Nadace J&T - 100 000 Kč ,  Nadace člověk člověku - 100 000 Kč
Dezinfekční prostředky - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

https://hospic4.cms.webnode.cz/kopie-z-nasi-darci-2019/


Sbírka zaměstnanců chráněného profilového
pracoviště ŠKODA AUTO  

a dar společnosti ASSA ABLOY 
pomohly zakoupit germicidní lampu 

k dezinfekci povrchů a vzduchu 
v prostorách hospice.

 
 
 

                                                                             

Benefice a sbírky

Ekumenická bohoslužba – sbírka 

Dobrovolný spolek obcí Mikroregion Bělá-ples
Recitál - Muzeum krajky Vamberk 

Cvičení s Dominikou Veselou
Vintera Jiří - ochranné štítyIndividuální dárci

Bartošovi Eva a František , Bartošovi Jan a Magdaléna, Bischof Petr, Berger Miroslav,
Borkovcová Jitka, Brabcová Diana, Brandejs Josef, Brzáková Agnesa, Czudek Marek,

Cvejnová Zdislava, Čižinská Kateřina, Černá Renata, Dušáková Hana, Erbenová Eva,

Flanderová Jaroslava, Freudlová Alice, Hanušová Evženie, Hlobil Petr, Hanušová Lenka,

Hartmannová Romana, Hejzlarová Jana, Hejzlarová Věra, Hojný Ondřej, Hrnčíř Václav,
Holíková Markéta, Horníčkovi Věra a Jan, Hospodský Jiří,  Homolka Vladimír, 
 Chaloupková Ivana, Chlumecká Miluše, Jakubec Vladimír, Jarošovi Miroslava a Jiří,
Javornický Pavel, Javůrek Jiří, Jedlička David, Jílek Zdeněk, Jirčík Miloš, Kacálková
Alena, Knopová Jana, Konečná Helena, Klimentová Eva, Králová Zdenka, 

Kroupová Růžena, Kulhavá Alexandra, Kultová Blanka, Kuchařová Michaela,

Kvasničková Jana, Kroupová Růžena, Lank Stanislav, Lejsal Ondřej, Limmlová Renata, 

 Macháňová Růžena, Maderová Marie, Malá Blanka, Marková Miluše, Mach Karel,
Martincová Magda, Martincová Marie, Martinec Petr, Matoušová Věra, Milský Tomáš,
Mocek Vladimír, Mošovi Andrea a Břetislav, Nývltová Eva, Nouzová Eva, Paterovi,
Paldusovi Miluška a Liboslav, Pavlištová Monika, Pavlová Veronika, Plocková Martina,

Pohlová Martina, Pokorní Jan a Jana, Pírová Jana, Prostředníková Pavlína,  

Racková Dorothea, Rathouská Hana, Remešová Anita, Rešlová Adriana, Ribárová  Jana,

Rozínek Jiří, Řezníčková Růžena, Svobodová Veronika, Sedláčková Petra, Skalická Jana,

Skalická Pavlína, Souradová Marie, Světlíkovi Filip a Petra, Steinerová Marie, 

Stehlík Jaroslav, Suchánkovi Renata a Pavel, Šreiberová Renata, Šromová Alena,

Marková Mirka, Štěpánková Veronika, Šťastný Daniel, Šíbová Markéta, Šrom Martin,

Talavašek František, Tomek Oldřich, Tobišková Helena, Urban Ondřej, Urbanová Jana,

Vach Vladimír, Valášková Ludmila, Valentová Hana, Vaňous Martin, Vich Petr, 
Vinterovi Jiří a Tereza, Vondra Jiří, Vondrák Jaromír, Zářecký David Ondřej

Děkujeme duchovním za jejich službu pacientům a pečujícím a za podporu hospice. 

Děkujeme všem dobrovolníkům a přátelům za laskavá slova, podporu a pomoc.

Děkujeme všem anonymním dárcům!



Hospodaření

za rok 

2020

Hlavní činnost 

čerpání fondů - dary 

fyzické osoby                                   0,00
města a obce                         72 500,00
církevní organizace               585 722,50
právnické osoby                    207 999,96
nadace                                 230 000,00
sbírka                                      48 300,00
dar ochranné pomůcky               3 341,26
fond odpisy majetku               110 700,00
celkem                                 1  258 563,72

celkem na pokrytí nákladů  1 258 563,72
 

dotace                                      2 397 569,00

města a obce                        305 000,00

dotace MPSV SP                  1 092 569,00

dotace KU KHK                  1 000 000,00
 

vlastní hlavní činnost 

     fakturace péče                        173 749,58
 

celkem                                       3 829 882,30

 

náklady                                     3 829 882,30

    hlavní činnost                         3 829 882,30
    z toho - sociální poradna      1  550 147,24
                 zdravotní služby       2 279 735,06

HV hlavní činnost                                    0,00

Vedlejší činnost 
výnosy                                      75 630,00
zapůjčení pomůcek                  59 130,00
vzdělávací akce                      16 500,00
kulturní akce                                     0,00
náklady                                    13 000,00
zisk vedlejší činnost                 62 630,00

 

zisk - celkem                                 62 630,00













Závěr 

Co dodat na závěr? 
 

Rok 2020 byl dobrý rok,
který nás učil neplánovat a zařídit se podle toho, co den přinese. 

 
Učil nás důvěřovat a dělat jen velmi malé kroky.

 
Učil nás, že každý den má svých starostí dost 
a že se můžeme spolehnout  jeden na druhého. 

 
Ujistil nás, že láska a důvěra  je podstatou naší služby 

a že se opravdu nemusíme  ničeho bát. 
Do dalšího roku vstupujeme s tímto ujištěním   

a věříme, že bude pokojný...
 
 



Vydal Domácí hospic Setkání, o.p.s v roce 2021


