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Nadaèní fond Umìní doprovázet byl založen 7. èervence 2006 registrací u Mìstského soudu 

v Praze za úèelem podpory rozvoje hospicového hnutí v Èeské republice. 

Zakladateli nadaèního fondu jsou manželé Hana a Bohumil Harákovi. Výkonným orgánem 

nadaèního fondu je správní rada.

Od roku 2009 je Nadaèní fond Umìní doprovázet èlenem

 Asociace nadaèních fondù Fóra dárcù.



Hana Haráková – pøedsedkynì správní rady

MUDr. Marie Svatošová  èlenka správní rady

Jarina Šimùnková  èlenka správní rady

Miloslav Slaba – revizor nadaèního fondu

Ing. Bohumil Harák – èlen správní rady

–

–

SPRÁVNÍ RADA
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Nikdo  by nemìl umírat  .sám

MOTTO

Nikdo  by nemìl umírat  

   v bolestech.

Ira Byock
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Vážení pøátelé,

Nadaèní fond Umìní doprovázet oslavil v ro-

ce 2010 již ètvrté výroèí svého pùsobení. 

Bìhem tohoto období vykonal již velký kus 

práce a svoji èinnost úspìšnì rozvíjí dál. 

Výroèní zpráva, která se Vám nyní dostává 

do rukou, podává svìdectví o mnohých 

našich aktivitách, které jsme v tomto roce 

uskuteènili. Bez podpory Vás všech, našich 

sponzorù, dárcù a pøíznivcù, bychom však 

mnohé z tìchto èinností dìlat nemohli. 

Proto mùj dík patøí zejména Vám všem, kteøí 

s námi již nìkolik let sdílíte pøesvìdèení 

o dùležitosti podporovat taková zaøízení, ja-

ÚVODNÍ SLOVO
   PØEDSEDKYNÌ 
SPRÁVNÍ RADY

ko jsou hospice, které umožòují prožít závìr 

lidského života co nejplnìji, v kruhu svých 

nejbližších a bez zbyteèné bolesti. Vždy� 

i závìreèná fáze našeho života by mìla být 

obdobím spokojenosti, dùstojnosti a hrdosti 

na sebe sama. Moc se mi líbí slova pana Ja-

roslava Svìceného, který øíká: „Když hraji 

krásnou a zajímavou skladbu, i ona má svùj 

konec. Neménì pùsobivý jako celé dílo. Bez 

kvalitního závìru skladby její sebelepší za-

èátek a prùbìh nikdy nemùže vyznít doko-

nale”. Pokusme se tedy, aby tìch kvalitních 

životních koncù bylo co nejvíce.

Hana Haráková

zakladatelka a pøedsedkynì SR NF UD
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Zlepšení informovanosti veøejnosti 

o hospicích a hospicovém hnutí v ÈR

Pøestože hospice v Èeské republice fungují 

již od roku 1995, povìdomí veøejnosti o nich 

je stále ještì nedostateèné, a to zejména 

v oblastech, kde hospic zatím chybí. Podle 

prùzkumu, který v roce 2003 zpracovalo 

obèanské sdružení Cesta domù, by si vìtši-

na z nás pøála prožít konec života dùstojnì, 

bez bolesti a mezi svými nejbližšími. Sku-

teènost je však taková, že pøes 70 procent 

lidí stále umírá v nemocnicích, léèebnách 

dlouhodobì nemocných èi v jiných insti-

tucích, a to velmi èasto nedùstojnì a v osa-

mocení. Péèe o umírající není v Èeské re-

publice uspokojivá, za dobrou ji považuje 

jen sedm procent lidí. Od zmiòovaného prù-

zkumu sice již uplynulo nìkolik let, ale mno-

ho se od té doby nezmìnilo. V hospicích, 

kterých u nás funguje zatím patnáct, umírá 

stále pouze 2 – 3 procenta lidí. Jde pøitom 

o prostøedí, které zaruèuje tìžce nemocné-

mu pacientovi, že nebude trpìt nesnesi-

telnou bolestí, bude vždy respektována jeho 

lidská dùstojnost a v posledních chvílích 

svého života nezùstane osamocen. O pa-

cienta je zde postaráno nejen po stránce fy-

zické, ale jsou uspokojovány i jeho potøeby 

psychické, sociální a spirituální. Paliativní 

péèe, která je pacientovi v hospici posky-

tována, dokáže nejen úspìšnì zvládat bo-

lest, ale i další symptomy závìreèných stadií 

tìžkých onemocnìní. 

    POSLÁNÍ A CÍLE

NADAÈNÍHO FONDU
Soustavnou medializací chceme informo-

vanost veøejnosti o hospicích a hospicovém 

hnutí v ÈR zlepšit. Uvìdomujeme si, že po-

tøebné informace, které se dostanou k tìžce 

nemocnému pacientovi a jeho rodinì vèas, 

jsou k nezaplacení.

Materiální podpora stávajících a novì 

vznikajících hospicù v ÈR

Kolébkou hospicového hnutí je Velká Bri-

tánie, kde paní Cecily Saunders již v 60. le-

tech minulého století založila první moderní 

hospic. Od té doby se hospicové hnutí ve 

svìtì šíøí velmi rychle. V Èeské republice byl 

první hospic otevøen v roce 1995 v Èerve-

ném Kostelci. Velkou zásluhu na jeho zalo-

žení mìla MUDr. Marie Svatošová, zakla-

datelka hospicového hnutí v ÈR, která toto 

hnutí neúnavnì rozvíjí a podporuje dodnes. 

Po Hospici Anežky Èeské v Èerveném Ko-

stelci následovalo ètrnáct dalších, v prùmì-

ru každý rok jeden - Hospic Štrasburk v Pra-

ze Bohnicích, Hospic sv. Lazara v Plzni, Hos-

pic sv. Alžbìty v Brnì, Dùm léèby bolesti 

s hospicem sv. Josefa v Rajhradì u Brna, 

Hospic sv. Štìpána v Litomìøicích, Hospic na 

sv. Kopeèku v Olomouci, Hospic Hvìzda ve 

Zlínì, Hospic Citadela ve Valašském Meziøí-

èí, Hospic v Mostì, Hospic sv. Jana N. Neu-

manna v Prachaticích, Hospic sv. Lukáše 

v Ostravì, Hospic Dobrého Pastýøe v Èer-

èanech, Hospic v Chrudimi a od prosince 
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2010 novì otevøený Hospic Malovická v Pra-

ze 4 na Spoøilovì.

Dnes v Èeské republice funguje celkem 

patnáct lùžkových hospicù, které však stále 

nemohou pokrýt skuteènou potøebu hospi-

cové péèe u nás. Dle Svìtové zdravotnické 

organizace (WHO), která doporuèuje 

alespoò 5 hospicových lùžek na každých 

100 tisíc obyvatel, vyplývá, že v Èeské re-

publice stále ještì chybí témìø 25 % potøeb-

ných lùžek.

Finanèní èi materiální pomocí podporujeme 

nejen stávající, ale zejména ty novì vznika-

jící hospice. 

Podpora vzdìlávání odborného perso-

nálu v oblasti hospicové a paliativní 

péèe 

Myšlenka hospice vychází z úcty k èlovìku 

jako jedineèné a neopakovatelné bytosti. 

Hospic je nestátní zdravotnické zaøízení, 

které øeší nejen tìlesné potøeby vážnì ne-

mocných pacientù, ale také jejich potøeby 

psychické, sociální a spirituální. Pacientovi 

je v hospici poskytována péèe podle zásad 

paliativní medicíny, jejímž cílem je dosažení 

co možná nejlepší kvality života i v jeho zá-

vìreèné fázi. Hospic umožòuje nevyléèitel-

nì nemocným prožít závìr svého života dù-

stojnì, bez zbyteèné bolesti, v kruhu svých 

nejbližších. O pacienty se zde stará odborný 

personál, který tvoøí lékaøi, zdravotní sestry, 

ošetøovatelé, sociální pracovnice, psycholog 

a duchovní. Ti se vìnují nejen pacientùm, 

ale je-li tøeba i jejich rodinám a pøátelùm. 

Jejich práce je vysoce odborná a nemùže ji 

dìlat každý. Je to práce nároèná nejen fy-

zicky, ale hlavnì psychicky, s hrozbou syn-

dromu vyhoøení. K jeho prevenci slouží zej-

ména pravidelné týmové supervize pro za-

mìstnance, ale také neustálé vzdìlávání, 

a to nejen v oblasti odborné, ale také 

v oblasti komunikace, psychologie a v oblas-

ti duchovní.

Chceme podporovat vzdìlávací aktivity, kte-

ré pøispìjí ke vzdìlávání a zvýšení odbor-

nosti zamìstnancù v hospici. 
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Nadaèní fond Umìní doprovázet byl založen 

7. èervence 2006 za úèelem podpory rozvoje 

hospicového hnutí v Èeské republice. Zakla-

dateli nadaèního fondu jsou manželé Hana 

a Bohumil Harákovi. Výkonným orgánem 

nadaèního fondu je správní rada, jejíž pøed-

sedkyní byla v roce 2006 zvolena paní Hana 

Haráková. Èlenkou správní rady Nadaèního 

fondu Umìní doprovázet je také zaklada-

telka hospicového hnutí v ÈR, MUDr. Marie 

Svatošová, která se této èinnosti vìnuje již 

od roku 1990 a za tuto svoji aktivitu byla 

ocenìna bývalým prezidentem Èeské re-

publiky Václavem Havlem. Dalšími aktivními 

èleny správní rady jsou Ing. Bohumil Harák 

a paní Jarina Šimùnková, kteøí se starají 

o ekonomické a grafické záležitosti. Kontrol-

ním orgánem nadaèního fondu je revizor, 

kterým je pan Miloslav Slaba. 

Od roku 2009 je Nadaèní fond Umìní do-

provázet øádným èlenem Asociace nadaè-

ních fondù Fóra dárcù.

Aèkoliv je rok 2010 všeobecnì hodnocen 

jako další rok, který byl poznamenán fi-

nanèní krizí, podaøilo se nám zachovat roz-

sah poskytnutých nadaèních pøíspìvkù na 

stejné úrovni jako v minulých letech, což po-

važujeme za velký úspìch. I v tomto roce 

jsme uspoøádali a podpoøili mnoho význam-

ných akcí, které pøispìly ke zlepšení po-

vìdomí veøejnosti nejen o hospicích a hos-

picovém hnutí v ÈR, ale také o èinnosti sa-

motného nadaèního fondu. Od roku 2010 

patøíme mezi provìøené organizace, které 

mùžete podpoøit v rámci projektu Daruj-

spravne.cz, což je jediný a unikátní portál 

Fóra dárcù propagující odpovìdné dárcov-

ství v ÈR, a to online. Být na tomto seznamu 

je pro nás nejen velkou ctí, ale zároveò také 

závazkem naše dárce nikdy nezklamat. 

Bližší informace naleznete na webu: 

www.darujspravne.cz. 

HISTORIE

     A SOUÈASNOST
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Finanèní dar ve výši 30 tisíc korun jsme ve 

ètvrtek 7. ledna 2010 pøedali Hospici sv. Ja-

na N. Neumanna v Prachaticích. Ten z daru 

zakoupil multifunkèní køesla do sprchy a na 

toaletu, které slouží k zajištìní hygieny 

u tìžce nemocných pacientù se sníženou 

pohyblivostí.

Ve støedu 20. ledna 2010 jsme navštívili 

Hospic sv. Štìpána v Litomìøicích a jeho øe-

diteli, Pavlu Èesalovi, pøedali finanèní dar ve 

výši 60 tisíc korun na nákup koncentrátorù   

      kyslíku do pùjèovny pomùcek, kterou  

         hospic provozuje. 

NAŠE ÈINNOST

V ROCE 2010

V rámci projektu Právo umírat bezbolestnì 

jsme ve støedu 17. února 2010 pøedali 

Hospici v Mostì finanèní dar ve výši 25 tisíc 

korun na nákup léèiv pro jeho tìž-

ce nemocné pacienty.
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Ve ètvrtek 11. bøezna 2010 uspoøádal 

Nadaèní fond Umìní doprovázet tiskovou 

konferenci, která se uskuteènila od 11,00 

hodin v pražském klubu Violino na Praze 1. 

Tiskové konference se zúèastnila jeho za-

kladatelka a pøedsedkynì správní rady, paní 

Hana Haráková, která novináøùm pøed-

stavila èinnost nadaèního fondu a jeho sou-

èasné projekty. Dalšími úèastníky konfe-

rence, se kterými mìli novináøi možnost 

diskutovat, byla MUDr. Marie Svatošová, za-

kladatelka hospicù a hospicového hnutí v ÈR 

a houslový virtuos Jaroslav Svìcený, který 

nadaèní fond dlouhodobì podporuje. V zá-

vìru tiskové konference byl pøedán další z fi-

nanèních darù nadaèního fondu ve výši 

25 tisíc korun, tentokrát pro Hospic na Sva-

tém Kopeèku. Dar byl použit na 

nákup pøípravkù vlhkého hojení 

ran. 

MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka 

hospicového hnutí v ÈR a èlenka správní 

rady Nadaèního fondu Umìní doprovázet, 

byla v nedìli 21. bøezna 2010 hostem 

poøadu Na plovárnì, ve kterém odpovídala 

na otázky Marka Ebena. 

Veøejná sbírka povolená Krajským úøadem 

Støedoèeského kraje pod osvìdèením è.j. 

61660/2007/KUSK byla ukonèena 31. bøez-

na 2010. Sbírka se konala v termínu od 

1. 6. 2007 do 31. 3. 2010 a bìhem této doby 

se nám podaøilo od dárcù shromáždit fi-

nanèní prostøedky ve výši 132 125,- Kè, kte-

ré jsme použili na nákup pøístrojù a zdra-

votnických pomùcek pro lùžkové hospice. 

Za 35 tisíc Kè jsme zakoupili dva germicidní 

a baktericidní záøièe pro Dùm léèby bolesti 
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s hospicem sv. Josefa v Rajhradì u Brna, 

20 tisíc Kè jsme vìnovali Hospici sv. Štìpá-

na v Litomìøicích na nákup polohovacího 

lùžka, 30 tisíc Kè Hospici v Chrudimi na ná-

kup lineárních dávkovaèù lékù a 40 518,- Kè 

Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachati-

cích na nákup multifunkèních køesel a volu-

metrické infuzní pumpy. 

Od 1. dubna 2010 jsme zahájili další ve-

øejnou sbírku, jejíž výtìžek bude tentokráte 

použit na nákup lékù tišících bolest u tìžce 

nemocných pacientù v hospicích. Èíslo no-

vého sbírkového úètu je:

19 - 0397915339/0800. Podpoøit nás mù-

žete i nadále dárcovskou SMS ve tvaru:

DMS PRO HOSPICE, kterou zašlete na tel. 

è.: 87 777.

V nedìli 11. dubna 2010 odvysílala ÈT2 

v rámci televizního poøadu Cesty víry do-

kument z brnìnského hospice, jehož úèast-

níkem byla též pøedsedkynì správní rady 

Nadaèního fondu Umìní doprovázet paní 

Hana Haráková.

Také v roce 2010 pokraèovala naše spo-

lupráce s firmou Whirlpool, CR spol. s r. o., 
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která nadaènímu fondu pøislíbila zaèátkem 

roku 2007 slevu ve výši 50% z maloob-

chodních cen veškerého sortimentu jejích 

spotøebièù. V polovinì dubna této nabídky 

využil Hospic sv. Jana N. Neumanna v Pra-

chaticích na nákup chladnièky. Hospic tím 

ušetøil pøes 4 tisíce Kè.

Další finanèní dar ve výši 35 tisíc korun jsme 

v pátek 16. dubna 2010 pøedali Hospici sv. 

Jana N. Neumanna v Prachaticích. Ten z da-

ru zakoupil volumetrickou infuzní pumpu, 

která zajiš�uje kontinuální aplikaci lékù proti 

bolesti a umožòuje pøesné a bezpeèné dáv-

kování léèiv, což pøispívá k vìtšímu komfortu 

péèe o tìžce nemocného pacienta.

V termínu od 18. – 20. èervna 2010 

zorganizoval Nadaèní fond Umìní do-

provázet ve spolupráci s Èeskou spoleèností 

paliativní medicíny ÈLS JEP již IV. roèník 

tenisového turnaje - Paliacup 2010. I v tom-

to roce se konal ve Sportovním areálu v ma-

lebné vesnièce Litohoø u Moravských Budì-

jovic a zúèastnili se ho pøedevším pracovníci 

z oblasti paliativní 

a hospicové péèe. 
4
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Ve ètvrtek 15. èervence 2010 jsme navštívili  

Hospic sv. Štìpána v Litomìøicích a jeho øe-

diteli pøedali další finanèní dar ve výši 25 ti-

síc korun na nákup léèiv pro 

jeho tìžce nemocné pacienty.

U pøíležitosti 2. výroèí otevøení Hospice 

Dobrého Pastýøe v Èerèanech jsme ve støe-

du 1. záøí 2010 pøedali øeditelce tohoto hos-

pice finanèní dar ve výši 25 tisíc korun 

na nákup léèiv pro tìžce nemocné 

pacienty hospice.

V rámci projektu Právo umírat bezbolestnì 

jsme ve støedu 22. záøí 2010 pøedali další 

finanèní dar ve výši 25 tisíc Kè na nákup léèiv 

tentokráte pro tìžce nemocné pacienty 

Hospice v Mostì.

Svìtový den hospice a paliativní péèe, který 

se v roce 2010 konal v sobotu 9. øíjna, oslavil 

Nadaèní fond Umìní doprovázet ve spo-

lupráci s Církví adventistù sedmého dne be-

nefièním koncertem houslového virtuosa 

Jaroslava Svìceného, kytaristy Miloslava 

Klause a hradeckého smyècového kvarteta 

Chameleon. Výtìžek z koncertu, který se 

uskuteènil v sobotu 9. øíjna 2010 v modli-

tebnì CASD na Praze 5, byl použit na nákup 

lékù pro tìžce nemocné pacienty 

v lùžkových hospicích. 

V rámci oslav tohoto dne jsme také podpoøili 

mezinárodní konferenci na téma „Hospic 

v nás, aneb jak doprovázet doma i v lùžko-

vém zaøízení”, kterou organizovala APHPP. 

Konference se konala v sobotu 16. øíjna 

2010 od 10, 00 hod. v Komunitním centru 

Matky Terezy v Praze 4.

Další finanèní dar ve výši 150 tisíc korun 

jsme pøedali ve støedu 27. øíjna 2010 Hospici 

sv. Alžbìty v Brnì. Ten z daru zakoupil zve-

dák pro imobilní pacienty hospice, jehož po-

mocí je možné bezpeènì a hlavnì šetrnì 

zvednout vìtšinu pacientù vèetnì tìch, kteøí 

už nejsou své pohyby schopni 

ovládat. Zvýší se tak nejen 

kvalita poskytované péèe, ale 

zároveò je i velmi usnadnìna 

práce ošetøují-

cího personálu.
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Ve støedu 24. listopadu 2010 jsme pøedali 

finanèní dar ve výši 48 tisíc Kè Hospici sv. 

Štìpána v Litomìøicích. Ten z daru zakoupil 

polohovací lùžko a koncentrátor kyslíku do 

pùjèovny pomùcek, která pøi hospici fungu-

je již od roku 2001. Pomáháme tak rozšíøit 

i služby pùjèoven, èímž pøispíváme k rozvoji 

domácí hospicové péèe a umožòujeme tìž-

ce nemocným pacientùm trávit co nejdelší 

dobu nemoci v domácím prostøedí, mezi 

svými blízkými, kteøí 

se o nì starají.

9
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ROZDÌLENÉ 

NADAÈNÍ PROSTØEDKY

V LETECH 2007 - 2010
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Právo umírat bezbolestnì

Tímto projektem se Nadaèní fond Umìní do-

provázet snaží pomáhat hospicùm v oblasti, 

v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatøení, 

a to je léèba bolesti. Tu hospice musí a chtìjí 

zvládnout, a to i pøesto, že je to stojí znaèné 

finanèní prostøedky. Pomoc nadaèního fon-

du jim umožòuje používat maximálnì šetrné 

lékové formy, napø. opiáty v náplastech, kte-

ré velmi úèinnì léèí bolest a jsou ekviva-

lentem až nìkolika desítek injekcí. Komfort 

takto léèeného pacienta je samozøejmì ne-

srovnatelnì vyšší, nebo� odpadá potøeba 

pravidelných vpichù v krátkých intervalech.

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200601. 

Vzdìlávání odborného personálu 

v hospicích

Nadaèní fond Umìní doprovázet podporuje 

V roce 2010 jsme v rámci tohoto pro-

jektu darovali Hospici v Mostì 50 tisíc 

Kè, Hospici na sv. Kopeèku v Olomouci 

25 tisíc Kè, Hospici sv. Štìpána v Li-

tomìøicích 25 tisíc Kè, Hospici Dobré-

ho Pastýøe v Èerèanech 25 tisíc Kè, 

Hospici sv. Jana N. Neumanna 

9 418,17 Kè. Od zaèátku své èinnosti 

pøedal nadaèní fond díky tomuto pro-

jektu hospicùm celkem 274 418,17 Kè.

PROJEKTY,
KTERÉ MÙŽETE
           PODPOØIT

vzdìlávací aktivity, které pøispívají ke vzdì-

lávání a zvýšení odbornosti zamìstnancù 

v hospicích. Práce v hospici je vysoce odbor-

ná a nemùže ji dìlat každý. Je to práce ná-

roèná nejen fyzicky, ale hlavnì psychicky, 

s hrozbou syndromu vyhoøení. K jeho pre-

venci slouží zejména pravidelné týmové su-

pervize pro zamìstnance, ale také neustálé 

vzdìlávání, a to nejen v oblasti odborné, ale 

také v oblasti komunikace, psychologie ne-

bo v oblasti duchovní. Finanèní prostøedky 

uvolnìné na vzdìlávání však vìtšinou ne-

odpovídají skuteèným potøebám. Nadaèní 

fond Umìní doprovázet pøislíbil hospicùm 

v této oblasti podporu. Chceme se podílet 

napø. na nákupu odborných publikací, pøi-

spívat na odborné stáže, kurzy, semináøe 

apod. 

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200602. 

Vìdomí blízkosti smrti

Inspirací pro tento projekt se stala knížka 

Poslední dary, kterou napsaly dvì americké 

hospicové sestry. Cílem projektu „Vìdomí 

blízkosti smrti” je motivovat sestry z èeských 

hospicù, aby se zapojily do projektu a svoje 
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zkušenosti s umírajícími zaznamenaly a po-

zdìji pøedaly kolegyním z nemocnic, léèe-

ben dlouhodobì nemocných nebo i laické 

veøejnosti, a to buï formou vydané publi-

kace nebo prostøednictvím rùzných pøed-

nášek èi semináøù. Jedná se o situace, kdy 

lékaø napíše o umírajícím do chorobopisu 

„zmatený”, „má halucinace” apod., a on se 

nám zatím snaží øeèí symbolù øíct nìco 

o tom, co už prožívá a vidí a my mu nerozu-

míme. Nepochopení okolí ho zraòuje a my 

všichni pøicházíme o „poslední dary”, které 

mohou významnì obohatit náš další život.

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200604.

Pøístroje a zdravotnické pomùcky

Tímto projektem pomáháme hospicùm 

získávat finanèní prostøedky na nákup pøí-

strojù a zdravotnických pomùcek, které vel-

kou mìrou pomáhají odstranit nejen bolest, 

V rámci projektu Vìdomí blízkosti 

smrti vyhlásil Nadaèní fond Umìní do-

provázet zaèátkem roku 2007 soutìž 

pro hospicové sestry a ošetøovatelky 

o nejlepší pøíbìh dokazující fenomén 

vìdomí blízkosti smrti. Dosud jsme 

obdrželi témìø 30 velmi krásných pøí-

bìhù, které byly vyhodnoceny a odmì-

nìny na semináøích, jež se k tomuto 

tématu uskuteènily v Praze, v hotelu 

Olšanka. V souèasné dobì pracujeme 

na knižní úpravì vybraných pøíbìhù, 

které bychom rádi vydali v ilustrované 

publikaci pod názvem „Vìdomí blí-

zkosti smrti”. Zároveò shromažïu-

jeme nové pøíbìhy a plánujeme uspo-

øádat nìkolik dalších semináøù. Do 

projektu chceme zapojit také sestry 

z onkologických oddìlení v nemoc-

nicích a z LDN.

ale také další nepøíjemné symptomy zá-

vìreèných stadií tìžkých onemocnìní, což 

je v hospici jedním z prvoøadých úkolù. Jed-

ná se napø. o automatická polohovací lùžka, 

antidekubitní matrace, lineární dávkovaèe 

lékù, oxygenátory, odsávaèky nebo invalidní 

a toaletní vozíky. Snažíme se získávat fi-

nanèní prostøedky nejen pro již fungující 

hospice, ale pøedevším pro novì vznikající. 

Kromì toho chceme také rozšíøit služby pùj-

èoven a tím podpoøit domácí hospicovou pé-

èi a umožnit tak vážnì nemocným pacien-

tùm, aby mohli co nejdelší dobu své nemoci 

trávit v domácím prostøedí mezi svými blíz-

kými, kteøí se o nì starají a kde je jim nej-

lépe.

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200605. 

Mediální kampaò vedoucí ke zlepšení 

povìdomí veøejnosti o hospicích a ho-

spicovém hnutí v ÈR

Pøestože hospice v ÈR fungují již od roku 

1995, povìdomí veøejnosti o nich je stále 

ještì nedostateèné, a to zejména v oblas-

tech, kde hospic zatím chybí. Soustavnou 

V roce 2010 jsme v rámci tohoto pro-

jektu pøedali Hospici sv. Jana N. Neu-

manna v Prachaticích 30 tisíc Kè na ná-

kup dvou multifunkèních køesel do 

sprchy a na toaletu, Hospici sv. Jana N. 

Neumanna 25 518,83 Kè na nákup vo-

lumetrické infuzní pumpy, Hospici sv. 

Alžbìty v Brnì 150 tisíc Kè na nákup 

zvedáku pro imobilní pacienty a Hos-

pici sv. Štìpána v Litomìøicích 48 tisíc 

na nákup polohovacího lùžka a oxyge-

nátoru do pùjèovny pomùcek. Od za-

èátku své èinnosti pøedal nadaèní fond 

díky tomuto projektu celkem:

863 518,83 Kè.
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medializací chceme tuto situaci zlepšit. 

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200701. 

Svìtový den hospice a paliativní péèe

Svìtový den hospice a paliativní péèe sym-

bolicky spojuje hospice a zaøízení paliativní 

péèe po celém svìtì. V roce 2010 se konal 

již popáté. V pøedchozích letech se v rámci 

Svìtového dne hospice uskuteènily stovky 

nejrùznìjších akcí a koncertù ve více než 

70 zemích svìta (viz www.worldday.org). 

Hlavním smyslem Svìtového dne hospice je 

nejen zlepšit informovanost veøejnosti 

o hospicích a paliativní péèi, ale také získat 

finanèní prostøedky pro jejich èinnost. Nikde 

na svìtì není tato péèe zcela hrazena po-

jiš�ovnami a nikde se tudíž neobejde bez 

pomoci dobrovolníkù a darù štìdrých a la-

skavých lidí. V roce 2010 se Svìtový den 

hospice a paliativní péèe konal v sobotu 

9. øíjna, v roce 2011 jej oslavíme v sobotu 

8. øíjna. 

V roce 2010 se Nadaèní fond Umìní 

doprovázet pøipojil k oslavám Svì-

tového dne hospice benefièním kon-

certem houslového virtuosa Jaroslava 

Svìceného, který pro nadaèní fond vy-

stoupil za doprovodu kytaristy Milo-

slava Klause. Souèástí veèera bylo ta-

ké vystoupení smyècového kvarteta 

Chameleon, jejichž pestrý hudební re-

pertoár zcela jistì potìšil každého po-

sluchaèe. Koncert se uskuteènil v so-

botu 9. øíjna 2010 v modlitebnì CASD 

v Praze 5. V rámci oslav tohoto dne 

jsme ještì podpoøili mezinárodní kon-

ferenci na téma „Hospic v nás, aneb 

jak doprovázet doma i v lùžkovém za-

øízení”, kterou organizovala APHPP. 

Konference se konala v sobotu 16. øíj-

na 2010 od 10, 00 hod. v Komunitním 

centru Matky Terezy v Praze 4.

V roce 2010 jsme uspoøádali již IV. 

roèník tenisového turnaje Palia cup 

2010. Z akce se stala pìkná tradice, ve 

které chceme pokraèovat, a proto 

jsme naplánovali jubilejní V. roèník – 

Palia cup 2011, který se uskuteèní ve 

dnech 3. – 5. èervna 2011 opìt ve 

Sportovním areálu v malebné vesnièce 

Litohoø u Moravských Budìjovic.

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200802. 

Relaxaèní víkend s tenisovým turna-

jem - Palia Cup

Odborný personál, který v hospici tvoøí léka-

øi, zdravotní sestry, ošetøovatelé, sociální 

pracovnice, psycholog a duchovní, se stará 

nejen o tìlesné potøeby vážnì nemocných 

pacientù, ale také øeší jejich potøeby psy-

chické, sociální a spirituální. Èinnost každé-

ho z nich je vysoce odborná a nemùže ji dì-

lat každý. Je to práce nároèná nejen fyzicky, 

ale hlavnì psychicky, s hrozbou syndromu 

vyhoøení. K jeho prevenci slouží zejména 

pravidelné týmové supervize pro zamìst-

nance, ale dùležitý je také aktivní odpo-

èinek. Proto se Nadaèní fond Umìní do-

provázet ve spolupráci s Èeskou spoleèností 

paliativní medicíny ÈLS JEP rozhodl poøádat 

pro zamìstnance hospicù pravidelné mimo-

pracovní setkání - relaxaèní víkend s teniso-

vým turnajem, na kterém by mìli možnost 

se nejen navzájem blíže poznat, ale také si 

vymìnit své pracovní zkušenosti a zároveò 

naèerpat další síly pro jejich velmi nároèné 

a záslužné povolání. 

Pokud chcete tento projekt podpoøit, uvá-

dìjte, prosím, variabilní symbol 200803. 

19



20

271 855

60 000 52 634

507 810

110 000

265 000
138 227

14 360

229 540

50 000

DLB s hospicem sv. Josefa, Rajhrad

Hospic sv. Štìpána, Litomìøice

Hospic na sv. Kopeèku, Olomouc

Hospic sv. Alžbìty, Brno

Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice

Hospic sv. Lukáše, Ostrava - Výškovice

Hospic Dobrého Pastýøe, Èerèany

Hospic v Mostì

Hospic Chrudim

APPHP, Praha

PØEHLED POSKYTNUTÝCH 

DARÙ 2007 - 2010
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MAPA LÙŽKOVÝCH
       HOSPICÙ V ÈR

  15  Hospic Malovická v Praze 4 - Spoøilovì (2010)

- Bohnicích (1998)
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NAPSALI O NÁS
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Nadaèní fond hospodaøil v roce 2010 s deficitem ve výši 99 tis. Kè za pomìrnì vyrovnané 

finanèní situace, kdy stav finanèního majetku bìhem roku mírnì klesl (z 863 tis. Kè na 

766 tis Kè).

Nadaènímu fondu se ve zmínìném, tìžkou finanèní krizí postiženém, roce podaøilo získat 

od dárcù celkem 428,9 tis. Kè (v r. 2009 to bylo 991,3 tis. Kè), z toho finanèní dary od 

fyzických osob èinily 146,7 tis. Kè (v r. 2009: 370,4 tis. Kè) a finanèní dary od právnických 

osob 282,2 tis. Kè (v r. 2009: 451,0 tis. Kè).

Výdajová strana hospodaøení obsahovala výdaje spojené s fungováním fondu, tj. zejména 

výdaje za poštovné, telefonní poplatky a pøipojení k internetu, tisk výroèní zprávy a pro-

pagaèních materiálù, poplatky za webhosting a doménu nadaèního fondu, nájem kan-

celáøe, poplatky banky atd., to vše v celkové výši 62,3 tis. Kè (v roce 2009 èinily režijní 

náklady 89 tis. Kè). Nadaèní fond opìt nemìl, tak jako v pøedchozích letech, žádné mzdové 

výdaje – všichni èlenové správní rady pracovali bez nároku na odmìnu.

Další výdaje souvisely s poøádáním koncertù, s poøádáním Palia cupu a v neposlední øadì 

s inzercí v médiích.

Pøedevším ale nadaèní fond poskytl finanèní dary (nadaèní pøíspìvky) èeským hospicùm ve 

výši 408,2 tis. Kè (v roce 2009 to bylo 614,8 tis. Kè, z toho však 169,9 tis. Kè tvoøily ma-

teriální dary), pøièemž nebyl pøekroèen závazný limit (50%) režijních nákladù ve vztahu 

k poskytnutým darùm (dosáhl výše 15,3 %, tedy na úrovni pøedchozího roku, kdy dosáhl 

14,5%).

Úèetní závìrka, tj. Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu a Pøíloha 

k úèetní závìrce byla po schválení správní radou ovìøena revizorem úètù s výsledkem bez 

závad.
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VÝKAZ ZISKU
        A ZTRÁTY
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ROZVAHA
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PØÍLOHA K ÚÈETNÍ
ZÁVÌRCE ZA ROK 2010
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REVIZNÍ ZPRÁVA
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Upøímnì dìkujeme vám všem, našim sponzorùm, dárcùm i pøíznivcùm za to, že jste na nás 
i v letošním roce pamatovali a zachovali nám pøízeò. Vaší dùvìry si velice vážíme a pevnì 
vìøíme, že si Vaši náklonnost zachováme i nadále a spoleènì se nám podaøí naplòovat 
všechny cíle, které jsme si na zaèátku vytyèili. 
 
V roce 2010 nás finanènì podpoøili:

Braunová Ivana, Círek Vladimír, Èernošková Libuše, Ing., Faltová Vladimíra, Hladilová 
Helena, Horáèek Pavel, Hrazdíra Jiøí, Mgr., Charvátová Božena, Jakubcová Alena, Ing., 
Jaroš Jiøí, Jarošová Januše, Kadavá Jitka, Mgr., Kadavý Alexandr, Mgr., Kankrlík Michal, 
Karpeta Èeslav, Ing., Kocmanová Libuše, Koncelová Jitka, Krhùtek Jakub, maršál, Kuèerová 
Emílie, MUDr., Laubová Jana, MUDr., Modrovský Libor, Moravcová Hana, Moravcová Eva, 
Možná Lenka, Návarová Radka, Nemec Alexandr, Doc. RNDr., Novotná Eliška, Patøièný 
Martin, Pokorná Eva, Purièová Marie, Ing., Saterová Monika, Sklenáøová Eva, Slabová Ve-
ronika, Stejskal Ladislav, Studnièka Michal, Ing., Svoboda Jiøí, Swatek Radana, Sysel Ri-
chard, JUDr., Šmolíková Ivana, Tománková Vìra, Valter Tomáš, Váòová Lucia, Vokurková 
Jitka, Ing., Žemlièková Eva

Harák Bohumil, Ing., Hrnèíø George, Slaba Miloslav

Whirlpool CR, spol. s r. o., Nycomed, s. r. o., Sportland Litohoø

NET4GAS, s. r. o., ÈEPS, a. s., Zuccherina, a. s., MEGABOOKS CZ spol. s r. o.

Spoleènosti Mafra, a. s., která pravidelnì poskytuje nadaènímu fondu výrazné slevy na 
inzerci v Mladé Frontì DNES a Lidových novinách.

Dary od fyzických osob jednotlivì do 10 tis. Kè: 

Dary od fyzických osob jednotlivì nad 10 tis. Kè:

Dary od právnických osob jednotlivì do 10 tis. Kè: 

Dary od právnických osob jednotlivì nad 10 tis. Kè:

Naše upøímné podìkování patøí:

           PODÌKOVÁNÍ 
SPONZORÙM
A DÁRCÙM
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Panu Jaroslavu Svìcenému, kytaristovi Miloslavu Klausovi a hradeckému smyècovému 
kvartetu Chameleon za benefièní koncert ve prospìch nadaèního fondu v rámci oslav 
Svìtového dne hospice a paliativní péèe.
Církvi adventistù sedmého dne za bezplatný pronájem modlitebny na Praze 5 v rámci 
koncertu pana Jaroslava Svìceného, Miloslava Klause a hradeckého smyècového kvarteta 
Chameleon v rámci oslav Svìtového dne hospice a paliativní péèe.
Spoleènosti Inspiro – Solutions, s. r. o. za bezplatnou aktualizaci webových stránek.
Panu Josefu Hebrovi za pravidelné bezplatné poøizování fotografické dokumentace.

Dìkujeme též všem našim dárcùm, kteøí nás v roce 2010 finanènì podpoøili 
a pøesto si pøáli zùstat v anonymitì.
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Sídlo nadaèního fondu:
Rabasova 730
271 01  Nové Strašecí

Kanceláø :
Havlíèkova 1155
271 01  Nové Strašecí

Telefon:
+420 313 572 669
+420 739 227 306

E-mail:
info@umenidoprovazet.cz

Webové stránky:
www.umenidoprovazet.cz

Bankovní spojení:
0397915339/0800 – bìžný úèet (Èeská spoøitelna, Rakovník)

5055784001/5500 – transparentní úèet (Raiffeisen Bank)

19-0397915339/0800 – sbírkový úèet (Èeská spoøitelna, Rakovník)

IÈ: 275 74 601
DIÈ: CZ 275 74 601

ZÁKLADNÍ 
             ÚDAJE
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Vlastním nákladem v poètu 30 ks vydal Nadaèní fond Umìní doprovázet.






