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Nadační fond na podporu 
rozvoje hospicového hnutí v ČR 
Umění doprovázet
Výroční zpráVa 2019



Nadační fond Umění doprovázet byl založen 7. čer-
vence 2006 registrací u Městského soudu v Pra-
ze za účelem podpory rozvoje hospicového hnutí 
v České republice. 

Zakladateli nadačního fondu jsou manželé Hana 
a Bohumil Harákovi. Výkonným orgánem nadační-
ho fondu je správní rada ve složení:

Hana Haráková – předsedkyně správní rady
Ing. Bohumil Harák – člen správní rady
Miloslav Slaba – člen správní rady
JUDr. Petr Holzner – člen správní rady 

Revizor nadačního fondu: Ing. Jan Kruliš 

Od roku 2009 jsme členem 
Asociace nadačních fondů 
Fóra dárců.

Od roku 2010 patříme 
mezi prověřené organizace, 
které můžete podpořit v rámci 
projektu Darujspravne.cz

V roce 2012 jsme jako jeden 
z prvních nadačních fondů v ČR 
získali „Známku kvality“ 
udělenou Fórem dárců.

             

Od ledna 2009 nás též můžete 
podpořit prostřednictvím 
dárcovské SMS.

Pošli jednorázovou dárcovskou SMS ve tvaru

DMS PROHOSPICE 30  nebo

DMS PROHOSPICE 60  nebo

DMS PROHOSPICE 90
na telefonní číslo 87 777

Pošli dlouhodobou dárcovskou SMS ve tvaru
DMS TRV PROHOSPICE 30 nebo

DMS TRV PROHOSPICE 60
  nebo

DMS TRV PROHOSPICE 90
na telefonní číslo 87 777

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, NF Umění doprovázet 
obdrží 29 nebo 59 nebo 89 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz.
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Vážení a milí přátelé,

úvodní slovo k  této výroční zprávě píši v  době, 
kdy světem hýbe koronavirová nákaza, která 
významně ovlivňuje životy nás všech. Obavy 
z  nákazy jsou pochopitelné, stejně jako obavy 
z dopadů na naši ekonomiku i na celý neziskový 
sektor. Podle průzkumu, který na přelomu března 
a dubna uskutečnila Nadace Open Society Fund, 
se naprostá většina dotázaných nevládních 
organizací obává, že se v  důsledku covid-19 
dostanou do finančních problémů a  více než 
polovina z nich bude potřebovat, nebo již potřebuje 
finanční podporu. Můžeme také očekávat i velké 
omezení služeb poskytovaných nevládními 
organizacemi, ať již nyní nebo v  budoucnu, což 
se samozřejmě týká hospiců i dalších organizací 
poskytující paliativní péči. Když však kolem 
sebe vidím tu obrovskou vlnu solidarity, která 
se v  průběhu koronavirové pandemie tady 
zrodila, dává mi to naději, že tuto nepříznivou 
situaci společně brzy překonáme a díky prožitým 
zkušenostem si budeme více vážit věcí, které se 
nám dosud zdály tak samozřejmé.

A zatímco s určitými obavami očekávám průběh 
letošního roku, tak o roku 2019 mohu naopak říci, 
že po finanční stránce to byl pro nadační fond 
rok stabilní, finanční situace se proti roku 2018 
příliš nezměnila. I nadále se nám dařilo finančně 
podporovat české hospice a pomáhat jim v jejich 
péči o umírající pacienty, což je hlavním posláním 
nadačního fondu. 

Kromě finanční pomoci hospicům jsme 
také v roce 2019 poskytovali odborné a sociální 

poradenství pro těžce nemocné, jejich rodiny 
a  blízké, které provozujeme již osmým rokem. 
Od roku 2018 jsme naši činnost rozšířili ještě 
o  půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde jsme 
v průběhu loňského roku zaznamenali velký nárůst 
žadatelů, což nás nejen velice těší, ale zároveň 
utvrzuje v tom, že podobná služba na Rakovnicku 
velmi chyběla.  

I v průběhu minulého roku jsme se snažili zlepšit 
povědomí veřejnosti o  hospicích a  uspořádali 
několik akcí na jejich podporu. Za zmínku určitě 
stojí benefiční koncert houslového virtuosa Jaro-
slava Svěceného, který pořádáme každoročně v Te-
reziánském sále Břevnovského kláštera. Z těchto 
koncertů se již stala pěkná tradice a  jsou vždy 
nejen krásným hudebním zážitkem, ale i hezkým 
vstupem do začínajícího adventu.

Závěrem bych ráda poděkovala vám všem, 
našim věrným dárcům a příznivcům za dlouholetou 
podporu. Bez ní bychom nemohli již čtrnáctým 
rokem pomáhat českým hospicům udržet si 
vysokou kvalitu poskytovaných služeb a zároveň se 
podílet na rozvoji paliativní péče v ČR. Velice si vaší 
pomoci vážím a pevně věřím, že nám zachováte 
přízeň i v roce 2020, který pro nás bude zřejmě po 
finanční stránce velmi obtížným. 

Přeji vám pevné zdraví a hodně pohody po celý 
rok 2020.

HAnA HAráková
zakladatelka a předsedkyně správní rady

nadačního fondu Umění doprovázet



Zlepšení informovanosti veřejnosti 
o hospicích a hospicovém hnutí v ČR

Téměř všichni si přejeme jednou zemřít doma. 
Vypovídají o  tom reprezentativní výzkumy české 
společnosti, provedené opakovaně Cestou domů 
ve spolupráci se společností STEM/MARK (doma 
si přeje dožít 78 % z nás). Přesto umíráme právě 
tam, kde si to skoro nikdo z nás nepřeje – v nemoc-
nicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domo-
vech důchodců či v dalších institucích. 

V České republice ročně zemře asi sto tisíc lidí. 
V  lůžkových hospicích, kterých u nás funguje již 
sedmnáct, končí svůj život kolem 3 % umírajících. 
Přitom jde o prostředí, které zaručuje těžce nemoc-
nému pacientovi, že nebude trpět nesnesitelnou 
bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstoj-
nost a v posledních chvílích svého života nezůstane 
osamocen. O pacienta je zde postaráno nejen po 
stránce fyzické, ale jsou uspokojovány i jeho potře-
by psychické, sociální a spirituální. Paliativní péče, 
která je pacientovi v hospici poskytována, dokáže 
nejen úspěšně zvládat bolest, ale i další symptomy 
závěrečných stadií těžkých onemocnění. 

SOUSTAVNOU MEDIAlIZACí CHCEME 
INFORMOVANOST VEřEJNOSTI O HOSPICíCH 
A HOSPICOVéM HNUTí V ČR ZlEPšIT. 
UVěDOMUJEME SI, žE POTřEBNé 
INFORMACE, KTERé SE DOSTANOU K TěžCE 
NEMOCNéMU PACIENTOVI A JEHO RODINě 
VČAS, JSOU K NEZAPlACENí. 

Materiální podpora stávajících 
a nově vznikajících hospiců v ČR

Kolébkou hospicového hnutí je Velká Británie, kde 
paní Cecily Saunders již v 60. letech minulého sto-
letí založila první moderní hospic. Od té doby se 
hospicové hnutí ve světě šíří velmi rychle. V Čes-
ké republice byl první hospic otevřen v roce 1995 
v Červeném Kostelci. Velkou zásluhu na jeho za-
ložení měla MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka 
hospicového hnutí v ČR. 
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nadačního fondu



Po Hospici Anežky České v Červeném Kostelci 
následovalo šestnáct dalších – Hospic štrasburk 
v Praze Bohnicích (1998), Hospic sv. lazara v Plzni 
(1998), Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 
v Rajhradě u Brna (1999), Hospic sv. štěpána v li-
toměřicích (2001), Hospic na sv. Kopečku v Olo-
mouci (2002), Hospic sv. Alžběty v Brně (2004), 
Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí (2004), 
Hospic v Mostě (2005), Hospic sv. Jana N. Neu-
manna v Prachaticích (2005), Hospic sv. lukáše 
v Ostravě (2007), Hospic Dobrého Pastýře v Čer-
čanech (2008), Hospic Smíření v Chrudimi (2009), 
Hospic Malovická v Praze 4 (2010), Hospic Frý-
dek – Místek (2010), Hospic sv. Zdislavy v liber-
ci (2016) a Hospic Archanděla Rafaela v Nejdku 
u Karlových Varů (květen 2018). lůžkový hospic 
už chybí pouze na Vysočině. 

Vedle lůžkových hospiců se v  poslední době 
u nás také velmi rychle rozrůstá síť mobilních hos-
piců, které umožňují těžce nemocnému člověku 
prožít poslední chvíle svého života doma, mezi 
svými nejbližšími. Paliativní medicína se dostává 
i do českých nemocnic, kde stále umírá největší 
počet lidí. 

Podpora vzdělávání odborného personálu 
v oblasti hospicové a paliativní péče 

Hospic je nestátní zdravotnické zařízení, které řeší 
nejen tělesné potřeby vážně nemocných pacientů, 
ale také jejich potřeby psychické, sociální a spiritu-
ální. Pacientovi je v hospici poskytována péče podle 
zásad paliativní medicíny, jejímž cílem je dosažení 
co možná nejlepší kvality života i v jeho závěrečné 
fázi. Hospic umožňuje nevyléčitelně nemocným 
prožít závěr svého života důstojně, bez zbytečné 
bolesti, v kruhu svých nejbližších. O pacienty se zde 
stará odborný personál, který tvoří lékaři, zdravotní 
sestry, ošetřovatelé, sociální pracovnice, psycholog 
a duchovní. Ti se věnují nejen pacientům, ale je-
-li třeba i  jejich rodinám a přátelům. Jejich práce 
je vysoce odborná a nemůže ji dělat každý. Je to 
práce náročná nejen fyzicky, ale hlavně psychic-
ky, s hrozbou syndromu vyhoření. K jeho prevenci 
slouží zejména pravidelné týmové supervize pro za-
městnance, ale také neustálé vzdělávání, a to nejen 
v oblasti odborné, ale také v oblasti komunikace, 
psychologie a v oblasti duchovní.

CHCEME PODPOROVAT VZDěláVACí 
AKTIVITy, KTERé PřISPěJí KE VZDěláVáNí 
A ZVýšENí ODBORNOSTI ZAMěSTNANCů 
V HOSPICI.

Finanční 
či materiální pomocí 
podporujeme 
nejen StáVající, 
ale zejména ty noVě 
Vznikající HoSpice. 
přáli BycHom Si, 
aBy paliatiVní péče 
Byla doStupná 
Všem a Stala Se 
Samozřejmou 
SoučáStí 
našeHo žiVota. 
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Nadační fond Umění doprovázet byl založen 7. čer-
vence 2006 za účelem podpory rozvoje hospicové-
ho hnutí v České republice. Zakladateli nadačního 
fondu jsou manželé Hana a Bohumil Harákovi. Vý-
konným orgánem nadačního fondu je správní rada, 
jejíž předsedkyní byla v  roce 2006 zvolena paní 
Hana Haráková. Dalšími aktivními členy správní 
rady jsou Ing. Bohumil Harák, pan Miloslav Slaba 
a JUDr. Petr Holzner. Kontrolním orgánem nadač-
ního fondu je revizor, kterým je Ing. Jan Kruliš.

Od roku 2009 je Nadační fond Umění doprovázet 
řádným členem Asociace nadačních fondů Fóra 
dárců. V roce 2010 jsme se také zařadili mezi pro-
věřené organizace, které můžete podpořit v rámci 
projektu Darujspravne.cz, což je jediný a unikátní 
portál Fóra dárců propagující odpovědné dárcov-
ství v ČR, a to online. Bližší informace naleznete na 
www.darujspravne.cz. 

V roce 2012 jsme jako jeden z prvních nadačních 
fondů v České republice získali Známku kvality, 
udělenou Fórem dárců, což vnímáme nejen jako 
ocenění naší dosavadní práce, ale také jako dob-
rou zprávu pro všechny naše současné i budoucí 
dárce, které můžeme s čistým svědomím ujistit, že 
jejich dary jsou skutečně využity v souladu s jejich 
určením. Koncem roku 2018 jsme Známku kvality 
obhájili opět na další dva roky.

V roce 2013 jsme rozšířili naši činnost o poraden-
skou linku, která zajišťuje odborné sociální pora-

denství pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. 
Jedná se o registrovanou sociální službu podle zá-
kona 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je 
personálně zajištěna dvěma odbornými pracovni-
cemi. Poskytované sociální a odborné poradenství 
je určeno těžce nemocným lidem, kteří trpí nevy-
léčitelnou chorobou v pokročilém stadiu onemoc-
nění, u  nichž byly vyčerpány všechny dostupné 
možnosti léčby vedoucí k uzdravení a nastupuje 
léčba paliativní, zaměřená na léčbu bolesti a na 
tlumení dalších nepříjemných symptomů, které 
toto stadium nemoci provázejí. Poradenství je po-
skytováno zdarma a anonymně uživatelům z celé 
ČR. Klient může kontaktovat pracovníky poradny 
na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí 
elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.cz. 

Začátkem roku 2018 jsme při nadačním fondu 
otevřeli Půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde 
nabízíme řadu pomůcek, které umožňují těžce 
nemocnému člověku zůstat v domácím prostředí 
a zároveň mu zaručí potřebnou péči. Zapůjčením 
pomůcky tak můžeme přispět ke zvýšení samo-
statnosti pacienta i k zajištění maximálního mož-
ného komfortu a kvality jeho života. Pomůcky lze 
objednat pouze telefonicky na čísle 605 071 663. 
Adresa půjčovny je: Havlíčkova 1155, 271 01 
nové Strašecí. V průběhu roku 2019 jsme zazna-
menali velký nárůst žadatelů o pomůcky, což nás 
velice těší a zároveň utvrzuje v tom, že tato služba 
v našem regionu velmi chyběla. Službu bychom 
proto rádi poskytovali dlouhodobě. •

Historie 
a činnost 
nadačního fondu 
v roce 2019

http://www.darujspravne.cz


Hospicová péče sv. Kleofáše 
Třeboň

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., 
Ostrava

RUAH, o.p.s.

Domácí hospic Setkání,o.p.s., 
Rychnov

Nemocnice Milosrdných sester 
sv. K. B.

Hospic sv. Jiří, o.p.s., Cheb

Domácí hospic Athelas, Písek

Hospic sv. lazara, Plzeň

Plzeňská diecéze CČH 

Mobilní hospic Strom života, 
Nový Jičín

Domácí hospic Devětsil, Vsetín

Domácí hospic Křídla, Sedlčany

Sdílení, o.p.s., Telč

Domácí hospis Srdcem, z. ú., 
Kolín

Domácí hospic Nablízku, z. ú., 
lysá n. l.

Domov – plzeňská hospicová 
péče, z. ú.

Hospic svaté Hedviky, o. p. s., 
Kladno

 DlB s hospicem sv. Josefa, 
Rajhrad

 Hospic sv. štěpána, 
litoměřice

Hospic na sv. Kopečku, 
Olomouc

Hospic sv. Alžběty, Brno

 Hospic sv. Jana 
N. Neumanna, Prachatice

Hospic sv. lukáše, 
Ostrava – Výškovice

Hospic Dobrého Pastýře,
Čerčany

Hospic v Mostě

Hospic Chrudim

Hospic Anežky České, 
Červený Kostelec

Hospic Citadela, 
Valašské Meziříčí

Domácí hospic Vysočina,
o. p. s.

Domácí hospic Jordán, Tábor

Hospic sv. Zdislavy, liberec

Domácí hospic Hořovice

přeHled poSkytnutýcH darů 
jednotlivým hospicům v letech 2007–2019

rozdělené nadační proStředky 
v letech 2007–2019 v tis. kč
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Ve čtvrtek 24. ledna 2019 jsme navštívili Hospi-
covou péči sv. kleofáše v Třeboni a  její ředitelce 
předali finanční dar ve výši 32 tisíc kč na nákup 
lineárního dávkovače léků pro nevyléčitelně ne-
mocné pacienty. •

Finanční dar ve výši 19 tisíc kč jsme v  pátek  
8. března 2019 předali Domácímu hospici Jordán 
v Táboře. Hospic z našeho daru zakoupil speciál-
ní antidekubitní matrace pro pacienty s kostními 
metastázemi. •

V pátek 29. března 2019 jsme navštívili Domácí 
hospic křídla v Sedlčanech a jeho zástupcům pře-
dali finanční dar ve výši 30 tisíc kč na nákup line-
árního dávkovače léků pro nevyléčitelně nemocné 
pacienty v domácí péči. •

V rámci projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomá-
háme“ jsme se umístili na 2. místě a od společnosti 
Tesco získali 16 tisíc kč, za které jsme do naší půj-
čovny kompenzačních pomůcek zakoupili antide-
kubitní matraci, invalidní vozík a chodítko. Slavnost-
ní předání šeku se uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna 
2019 v hypermarketu Tesco v Rakovníku. •

U příležitosti vyhlášení regionálního kola 19. roč-
níku „ceny Ď“ pro mecenáše a dobrodince jsme se 
ve středu 10. dubna 2019 zúčastnili slavnostního 
vyhlášení výsledků v rámci Ústeckého kraje. Pří-
jemné a velmi lidské setkání se uskutečnilo v Mu-
zeu města Ústí nad labem. Finále této soutěže 
proběhlo v pátek 14. června 2019 na Nové scéně 
Národního divadla. •
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V úterý 21. května 2019 jsme ředitelce Hospice 
Sv. Jiří v Chebu předali finanční dar ve výši 15 850 
kč na nákup kyslíkového koncentrátoru pro těžce 
nemocné pacienty v domácí péči. •

Finanční dar ve výši 11 tisíc kč jsme ve čtvrtek  
11. července 2019 osobně předali Domácímu 
hospici Jordán v Táboře. Ten jej použil na pořízení 
kompletního vybavení dvou zdravotnických batohů 
pro sestry v terénu. •

V rámci projektu Právo umírat bezbolestně jsme 
v  pondělí 29. července 2019 předali Hospicové 
péči sv. kleofáše v  Třeboni finanční dar ve výši  
20 tisíc kč na nákup léků a zdravotnického materi-
álu pro těžce nemocné pacienty tohoto mobilního 
hospice. •

Ve čtvrtek 8. srpna 2019 jsme navštívili Dům léčby 
bolesti s hospicem sv. Josefa v rajhradě u Brna 
a jeho řediteli předali finanční dar ve výši 40 tisíc 
kč. Z daru hospic zakoupí nové polohovací lůžko 
s příslušenstvím. •

Finanční dar ve výši 20 tisíc korun jsme v úterý  
27. srpna 2019 předali ředitelce Domácího hos-
pice Athelas v Písku na zakoupení léků a zdravot-
nického materiálu. Finance na nákup léčiv jsme 
hospici věnovali z našeho projektu Právo umírat 
bezbolestně, kterým hospicům pomáháme v ob-
lasti, v níž nelze uplatnit žádná úsporná opatření, 
a to je léčba bolesti. •
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V  pondělí 16. září 2019 jsme navštívili Domácí 
hospic Srdcem v  kolíně a  jeho ředitelce předali 
kyslíkový koncentrátor, který umožňuje pacientům 
s dýchacími potížemi zůstat doma až do konce ži-
vota. Pořizovací cena kyslíkového koncentrátoru 
byla 27 025 kč. •

Dalším naším obdarovaným byla Plzeňská hospi-
cová péče Domov, která od nás získala finanční dar 
ve výši 21 611 kč na nákup volumetrické pumpy. 
Dar jsme paní ředitelce předali osobně ve středu 
2. října 2019.•

V pátek 25. října 2019 jsme navštívili Domácí hos-
pic nablízku v Lysé nad Labem a  jeho ředitelce 
předali finanční dar ve výši 30 tisíc kč na nákup 
lineárního dávkovače léků, který slouží k přesné-
mu a  kontinuálnímu podávání léků a  patří mezi 
základní vybavení v poskytování domácí hospico-
vé péče. •

Finanční dar ve výši 30 tisíc kč jsme ve středu  
20. listopadu 2019 osobně předali ředitelce Do-
mácího hospice Setkání v rychnově nad kněžnou. 
Dar byl určen na zakoupení lineárního dávkovače 
léků pro těžce nemocné pacienty v domácí péči. •

Náš poslední finanční dar ve výši 17 451 kč jsme 
v úterý 10. prosince 2019 předali ředitelce Hospi-
ce svaté Hedviky v kladně. Dar byl určen na nákup 
lineárního dávkovače léků ARKUS 600 pro těžce 
nemocné pacienty v domácí péči. •

8
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Tradiční koncert houslového virtuosa Jaroslava 
Svěceného ve prospěch Nadačního fondu Umě-
ní doprovázet se uskutečnil v pondělí 2. prosince 
2019 od 19.00 hodin v Tereziánském sále Břev-
novského kláštera. 

Krásné skladby ve znamení tanga v podání Ja-
roslava Svěceného a Ladislava Horáka, umocněny 
krásným prostředím Tereziánského sálu, byly pro 
všechny posluchače nejen krásným hudebním zá-
žitkem, ale i příjemným vstupem do začínajícího 
adventu. •

9

V rámci projektu ToP ženy Česka 2019 se zakladatelka Nadačního fondu Umění doprovázet paní Hana 
Haráková opět umístila mezi 25 top ženami v kategorii veřejná sféra. 
Slavnostní vyhlášení výsledků prestižního žebříčku TOP ženy Česka 2019 se uskutečnilo 20. ledna 2020 
ve Foru Karlín. •
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Právo umírat bezbolestně

Tímto projektem se Nadační fond Umění dopro-
vázet snaží pomáhat hospicům v oblasti, v níž ne-
lze uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba 
bolesti. Tu hospice musí a chtějí zvládnout, a  to 
i přesto, že je to stojí značné finanční prostředky. 
Pomoc našeho nadačního fondu jim umožňuje po-
užívat maximálně šetrné lékové formy, které velmi 
účinně léčí nejen bolest, ale i další symptomy zá-
važných onemocnění.

v roce 2019 jsme v rámci tohoto projektu darovali 
20 tisíc kč Hospicové péči sv. kleofáše v Třeboni 
a 20 tisíc kč Domácímu hospici Athelas v Písku. 

od začátku své činnosti předal nadační fond díky 
tomuto projektu hospicům celkem 874 481,17 kč. 

Pokud chcete tento projekt podpořit, uvádějte, pro-
sím, variabilní symbol 200601. 

Vzdělávání odborného personálu 
v hospicích

Nadační fond Umění doprovázet podporuje vzdě-
lávací aktivity, které přispívají ke vzdělávání a zvý-

šení odbornosti zaměstnanců v hospicích. Práce 
v hospici je vysoce odborná a nemůže ji dělat ka-
ždý. Je to práce náročná nejen fyzicky, ale hlavně 
psychicky, s hrozbou syndromu vyhoření. K  jeho 
prevenci slouží zejména pravidelné týmové super-
vize pro zaměstnance, ale také neustálé vzdělává-
ní, a to nejen v oblasti odborné, ale také v oblasti 
komunikace, psychologie nebo v oblasti duchovní. 
Finanční prostředky uvolněné na vzdělávání však 
většinou neodpovídají skutečným potřebám. Na-
dační fond Umění doprovázet přislíbil hospicům 
v této oblasti podporu. Chceme se podílet např. na 
nákupu odborných publikací, přispívat na odborné 
stáže, kurzy, semináře apod. 

Pokud chcete tento projekt podpořit, uvádějte, pro-
sím, variabilní symbol 200602. 

Přístroje a zdravotnické pomůcky

Tímto projektem pomáháme hospicům získávat 
finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravot-
nických pomůcek, které velkou měrou pomáhají 
odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné 
symptomy závěrečných stadií těžkých onemoc-

Naše projekty, 
které můžete 
podpořit
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nění, což je v hospici jedním z prvořadých úkolů. 
Jedná se např. o  automatická polohovací lůžka, 
antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, 
kyslíkové koncentrátory, odsávačky nebo invalid-
ní a toaletní vozíky. Snažíme se získávat finanční 
prostředky nejen pro již fungující hospice, ale pře-
devším pro nově vznikající a od roku 2011 jsme 
naši pomoc rozšířili i na domácí hospicovou péči, 
která umožňuje těžce nemocnému člověku prožít 
poslední dny svého života v  domácím prostředí, 
mezi svými nejbližšími.

v roce 2019 jsme v  rámci tohoto projektu pře-
dali 32 tisíc korun Hospicové péči sv. kleofáše 
v  Třeboni na nákup lineárního dávkovače léků,  
19 tisíc korun Domácímu hospici Jordán v Táboře 
na nákup antidekubitních matrací pro pacienty 
s kostními metastázemi, 30 tisíc korun Domácí-
mu hospici křídla v  Sedlčanech na nákup line-
árního dávkovače léků, 15  850 korun Hospici  
Sv. Jiří v Chebu na pořízení kyslíkového koncen-
trátoru, 11 tisíc korun Domácímu hospici Jordán 
v Táboře na dovybavení dvou zdravotnických ba-
tohů, 40 tisíc korun Domu léčby bolesti s hospi-
cem sv. Josefa v rajhradě u Brna na zakoupení 
polohovacího lůžka s  příslušenstvím, kyslíkový 
koncentrátor EverFlo v  ceně 27 025 korun Do-
mácímu hospici Srdcem v kolíně, 21 611 korun 
Domovu – plzeňské hospicové péči na pořízení 
volumetrické pumpy, 30 tisíc korun Domácímu 
hospici nablízku v Lysé nad Labem na nákup line-
árního dávkovače léků, 30 tisíc korun Domácímu 
hospici Setkání na nákup lineárního dávkovače 
léků, 17 451 korun Hospici svaté Hedviky v klad-
ně na pořízení lineárního dávkovače léků ArkUS 
– 600. 

od začátku své činnosti předal nadační fond díky 
tomuto projektu celkem  3 219 620,83 kč.

Pokud chcete tento projekt podpořit, uvádějte, pro-
sím, variabilní symbol 200605. 

Světový den hospice a paliativní péče

Světový den hospice a paliativní péče symbolicky 
spojuje hospice a zařízení paliativní péče po ce-
lém světě. Hlavním smyslem tohoto dne je nejen 
zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a pa-
liativní péči, ale také získat finanční prostředky pro 
jejich činnost. Nikde na světě není tato péče zcela 
hrazena pojišťovnami a nikde se tudíž neobejde 
bez pomoci dobrovolníků a darů štědrých a  las-

kavých lidí. V roce 2019 se Světový den hospice 
a paliativní péče konal v sobotu 12. října, v roce 
2020 jej oslavíme v sobotu 10. října. 

Pokud chcete tento projekt podpořit, uvádějte, pro-
sím, variabilní symbol 200802. 

Sociální a odborné poradenství 
pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké

Od ledna 2013 jsme zahájili provoz poradenské 
linky pro ty, kteří trpí nevyléčitelným onemocně-
ním, pro jejich rodiny a blízké. Poradna poskytu-
je informace o  dostupnosti hospicové paliativní 
péče v  místě bydliště klienta, podmínkách pro 
péči o rodinného příslušníka doma, možnosti za-
půjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. 
Klienti získávají informace také o návazných zdra-
votně sociálních službách vhodných pro terminál-
ně nemocné, o sociálních dávkách a příspěvcích 
v nepříznivé situaci nemocného. Služeb poradny 
mohou využít i  odborníci ze zdravotních a  soci-
álních služeb, obcí, státní správy. Poradenství je 
poskytováno zdarma a anonymně klientům z celé 
ČR. Klient může kontaktovat pracovníky poradny 

StatiStika HoVorů 
2013–2019

Hl. m. Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský

Ústecký  liberecký Pardubický Královéhradecký Vysočina

Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský nezjištěno



na mobilním telefonu 604 414 346 nebo pomocí 
elektronické pošty poradna@umenidoprovazet.
cz. V souvislosti s otevřením půjčovny kompen-
začních pomůcek jsme v roce 2019 začali posky-
tovat i osobní poradenství v kanceláři nadačního 
fondu.

Pokud chcete tento projekt podpořit, uvádějte, pro-
sím, variabilní symbol 201301. 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pro zajištění maximálního možného komfortu 
a  kvality života jsou pro nemocného i  jeho pe-
čující důležité kompenzační pomůcky. Pomáha-
jí při předcházení různých komplikací, jako jsou 
proleženiny, dušnost, bolest a zároveň přispívají 
ke zvýšení samostatnosti pacienta. K  zapůjčení 
nabízíme například polohovací lůžka, antideku-
bitní matrace, kyslíkové koncentrátory, lineární 
dávkovače léků, toaletní vozíky, invalidní vozíky, 
chodítka a další. Poradenské služby poskytujeme 
zcela zdarma, za zapůjčení pomůcky účtujeme 
minimální poplatek, který pokrývá režijní náklady 
na pomůcku. Pomůcku je možné objednat pou-

ze telefonicky na čísle 605  071  663. Aktuální 
přehled pomůcek, podmínky a ceník půjčovného 
naleznete na našich webových stránkách www.
umenidoprovazet.cz. 

Začátkem roku 2018 se nám podařilo zprovoz-
nit půjčovnu, kde nabízíme řadu pomůcek, kte-
ré umožňují těžce nemocnému člověku zůstat 
doma, ve známém prostředí a  zároveň mu za-
ručí potřebnou péči. v  průběhu dvou let jsme 
půjčovnu vybavili polohovacími lůžky (5 ks), 
antidekubitními matracemi (8 ks), kyslíkový-
mi koncentrátory (2 ks), lineárními dávkovači 
léků (2 ks), sprchovými vozíky (4 ks), toaletní-
mi vozíky (2 ks) a chodítky (l ks). kompenzační 
pomůcky si půjčilo 10 klientů z  řad veřejnosti. 
Celkový počet výpůjček byl 18. Délka výpůjč-
ky je různá. U  dlouhodobě nemocných klientů 
bývá delší, v řádech měsíců. Těžce nemocní kli-
enti využívají pomůcku v  řádech několika týd-
nů. Příjmy za nájem v  roce 2019 činily celkem  
30 500 kč. 

Pokud chcete tento projekt podpořit, uvádějte, pro-
sím, variabilní symbol 201801. •
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  1.     Hospic Anežky České v Červeném Kostelci (1995)
  2.    Hospic štrasburk v Praze 8-Bohnicích (1998)
  3.    Hospic sv. lazara v Plzni (1998)
  4.     Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa  

v Rajhradě u Brna (1999)
  5.    Hospic sv. štěpána v litoměřicích (2001)
  6.     Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci (2004)
  7.    Hospic sv. Alžběty v Brně (2004)
  8.    Hospic CITADElA ve Valašském Meziříčí (2004)
  9.   Hospic v Mostě (2005)
10.     Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích 

(2005)
11.   Hospic sv. lukáše v Ostravě-Výškovicích (2007)
12.  Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech (2008)
13.  Hospic v Chrudimi (2009)
14.  Hospic Malovická v Praze 4-Spořilově (2010)
15.  Hospic Frýdek-Místek (2010)
16.  Hospic sv. Zdislavy v liberci (2016)
17.   Hospic Archanděla Rafaela,  

Nejdek u Karlových Varů (2018)
18.    Hospic sv. Zdislavy, liberec  

– domácí hospic (2009)
19.     Domácí hospic Vysočina, o.p.s.,  

Nové Město na Moravě (2004)
        19a Pracoviště Velké Meziříčí (2014) 
        19b Středisko Jihlava (2008)
 20. Domácí hospic Jordán, o. p. s., Tábor (2010)

21.    Hospicová péče sv. Kleofáše v Třeboni, o. p. s. (2013)
22.   Domácí hospic Dobrého Pastýře, Hořovice (2014)
23.  Domácí hospic RUAH, Benešov (2012)
24.   Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava (2004)
25.    Domácí hospic Setkání, o.p.s.,  

Rychnov nad Kněžnou (2014)
26.   Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb (2014)
         26a  Mobilní hospic Tachov (2016)
27.   Hospic svaté Hedviky, o. p. s., Kladno (2013)
28.   Domácí hospic Athelas  

 – středisko Diakonie a misie CČSH, Písek (2014)
29.  Domácí hospic Sdílení, Telč (2007)
30.  Domácí hospic Devětsil, Vsetín (2016)
31.    Domov – plzeňská hospicová péče, z. ú., Plzeň 

(2015)
32.  Domácí hospic Křídla, Sedlčany (2018)
33.  Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín (2018)
34.    Domácí hospic Nablízku, z.ú., lysá nad labem 

(2016)
35.  Mobilní hospic sv. Kryštofa, Ostrava (2003)
36.  Mobilní hospic Strom života, Nový Jičín (2015)
37.    Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla  

Boromejského v Praze (2011)

lůžkové hospice
Domácí hospicová péče
Paliativní lůžka v nemocnici

lůžkoVé a moBilní HoSpice, 
které jSme doSud podpořili:
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Nadační fond hospodařil v  roce 2019 se ziskem 
296 tis. Kč (v roce 2018 ztráta 67 tis. Kč, v roce 
2017 zisk 261 tis. Kč), finanční situace fondu se 
proti předchozímu roku téměř nezměnila – finanční 
majetek (hotovost a peněžní prostředky na účtech) 
k  1. 1. 2019 byl ve výši 1.626 tis. Kč, k  31. 12. 
2019 ve výši 1.680 tis. Kč.

Příjmy celkem 1.505 tis. Kč
Nadačnímu fondu se ve zmíněném roce podaři-
lo získat od dárců celkem 765,5 tis. Kč (v r. 2018 
330,1 tis. Kč, v r. 2017 867,0 tis. Kč), z toho dary od 
fyzických osob činily 115,0 tis. Kč (v r. 2018 157,1 
tis. Kč, v r. 2017 156,8 tis. Kč) a dary od právnic-
kých osob 650,5 tis. Kč (v  r. 2018 173,0 tis. Kč,  
v r. 2017 710,2 tis. Kč).

Veřejnou sbírkou získal Nadační fond celkem  
66,2 tis. Kč (kasička, DMS, prodej vstupenek na 
divadelní představení).

Dalším zdrojem příjmů byly úhrady za půjčovné 
kompenzačních pomůcek ve výši 31,1 tis. Kč.

Významným zdrojem financování pak bylo poskyt-
nutí dotace z MPSV na provoz sociální poradenské 
linky ve výši 642,9 tis. Kč.

Výdaje celkem 1.209 tis. Kč
Výdajová strana hospodaření obsahovala výdaje 
spojené s fungováním fondu, jeho poradenské linky 
a půjčovny kompenzačních pomůcek, tj. zejména 
výdaje za poštovné, telefonní poplatky a připojení 
k internetu, tisk výroční zprávy a propagačních ma-
teriálů, poplatky za webhosting a doménu nadač-
ního fondu, nájem kanceláře, poplatky banky, služ-
by PR, náklady na pořádání hudebního benefičního 
představení, inzerce v médiích, náklady na mzdy, 
sociální a zdravotní pojištění atd. a dále na dovy-
bavení půjčovny kompenzačních pomůcek, to vše 
v celkové výši 922,3 tis. Kč (v roce 2018 567,3 tis. 
Kč, v roce 2017 679,3 tis. Kč).

Především ale nadační fond poskytl dary (pří-
spěvky) českým hospicům ve výši 313,9 tis. Kč 
(v roce 2018 341,0 tis. Kč, v roce 2017 401,8 tis. 
Kč), přičemž nebyl překročen závazný limit 50%) 
režijních nákladů ve vztahu k poskytnutým darům 
(dosáhl výše 11,9 %).

Účetní závěrka, tj. Výkaz zisků a ztrát, Rozva-
ha ve zjednodušeném rozsahu a Příloha k účetní 
závěrce byla po schválení správní radou ověřena 
revizorem účtů s výsledkem bez závad. •
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příloHa k účetní záVěrce za rok 2019

(za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
nadačního fondu Umění doprovázet

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond na podporu rozvoje hospicového 
hnutí v ČR Umění doprovázet, 
Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí

Právní forma účetní jednotky
Nadační fond
IČ: 27574601

Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka 
zřízena
Podpora rozvoje hospicového hnutí v ČR

Statutární orgány a změny provedené 
v účetním období
Statutárním orgánem je správní rada ve složení:
Hana Haráková – předsedkyně správní rady
Ing. Bohumil Harák – člen správní rady
Miloslav Slaba – člen správní rady
JUDr. Petr Holzner – člen správní rady

Revizor: 
Ing. Jan Kruliš

Informace o zakladatelích:
Zřizovateli nadačního fondu jsou:
paní Hana Haráková a pan ing. Bohumil Harák

Vklady do vlastního jmění
Majetkový vklad ve výši 10 000 Kč

Účetní období, za které je sestavena 
účetní závěrka a rozvahový den
Účetní závěrka je sestavena k 31. 12. 2019 
za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Použité účetní metody
Účetní metody stanovené v §§ 32 až 42b vyhlášky 
MF ČR č. 504/2002 Sb. nebyly v roce 2019 účetní 
jednotkou použity.

Způsob zpracování účetních záznamů
ÚJ vede účetnictví podle příslušných ustanovení 
ZoÚ a zpracovává účetní závěrku ve zjednoduše-
ném rozsahu.

Způsob a místo úschovy účetních záznamů
ÚJ archivuje účetní záznamy v  souladu s  usta- 
noveními § 31 ZoÚ ve svém sídle.

Výsledek hospodaření v členění podle hlavní 
a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů
Hospodářský výsledek za hlavní činnost činí zisk 
296 tis. Kč, z  hospodářské činnosti je 0 (žádná 
hospodářská činnost nebyla prováděna). Daňo-
vá povinnost k dani z příjmů je proto nulová, da-
ňové přiznání není podáváno s využitím § 38mb, 
odst. a), bod 1. zákona č.586/1992 Sb., o daních 
z příjmů ve znění p.p.

Přehled přijatých darů Počet dárců: Celkem:
Dary od fyzických osob 
jednotlivě do 10 tis. Kč

24 53,1 tis. Kč

Dary od fyzických osob 
jednotlivě nad 10 tis. Kč

4 62,0 tis. Kč

Dary od právnických osob 
jednotlivě do 10 tis. Kč

2 14,2 tis. Kč

Dary od právnických osob 
jednotlivě nad 10 tis. Kč

9 636,2 tis. Kč

 *Veřejná sbírka (kasička, 
DMS, vstupenky koncert 
a divadelní představení)

66,2 tis. Kč

 CELKEM 831,7 tis. Kč

*Veřejná sbírka:
Nadační fond Umění doprovázet má povolenou veřejnou sbír-
ku Krajským úřadem Středočeského kraje od 1. 3. 2013 spis. 
zn. SZ_027933/2013/KUSK na dobu neurčitou za účelem 
nákupu přístrojů a zdravotnických pomůcek pro těžce nemoc-
né pacienty v hospicích.

Neinvestiční dotace:
Nadační fond Umění doprovázet obdržel na pro-
vozování poradenské linky (sociální a odborné po-
radenství pro terminálně nemocné, jejich rodiny 
a blízké) na základě své žádosti o dotaci od MPSV 
ve výši 642 870 Kč, kterou na uvedený účel vyčer-
pal.
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Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců
V roce 2019 zaměstnával nadační fond v souvislosti s provozováním sociální poradenské linky 2 zaměst-
nance na DPP a 2 zaměstnance na 0,5 pracovní úvazek (od 01/2019 resp. od 09/2019), průměrný roční 
přepočtený stav zaměstnanců činil 0,915 osoby.
Osobní náklady na tyto zaměstnance činily 541 739 Kč.

Pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu
Ve vazbě na bod IV.2.1 Statutu nadačního fondu nebyla pro uvedené období překročena hranice 50 % pro 
úhrn režijních nákladů ve vztahu k poskytnutým příspěvkům/darům. Poskytnuté příspěvky/dary byly v roce 
2019 ve výši 313,9 tis. Kč, režijní náklady 34,2 tis. Kč, tedy podíl ve skutečnosti činí 10,9 %.

Okamžik sestavení účetní závěrky
24. února 2020

Sestavil:………………….....    ...........………….…………………………………
Ing. Bohumil Harák                  Hana Haráková                      Miloslav Slaba
                        za statutární orgán účetní jednotky

Přehled poskytnutých darů (příspěvků) – celkem 313,9 tis. Kč
z toho:

Finanční dary – celkem 249,0 tis. kč

obdarovaný Účel Částka v kč

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň lineární dávkovač léků 32 000

Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor Antidekubitní matrace 19 000

Domácí hospic Křídla, Sedlčany lineární dávkovač léků 30 000

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb Kyslíkový koncentrátor 15 850

Domácí hospic Jordán, o.p.s., Tábor Dovybavení 2 zdravotnických brašen 11 000

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Třeboň léky proti bolesti a zdrav. materiál 20 000

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad Polohovací lůžko s příslušenstvím 40 000

Domácí hospic Athelas, Písek léky proti bolesti a zdrav. materiál 20 000

Domov – plzeňská hospicová péče, Vejprnice Volumetrická pumpa 21 611

Domácí hospic Nablízku, z.ú., lysá nad labem lineární dávkovač léků 30 000

Domácí hospic Setkání, o.p.s, Rychnov nad Kněžnou lineární dávkovač léků 30 000

Hospic svaté Hedviky, Kladno lineární dávkovač léků 17 451

CELkEM 286 912

nefinanční dary – celkem 27,0 tis. kč

obdarovaný Účel Částka v kč

Domácí hospic Srdcem, z.ú., Kolín Koncentrátor kyslíku EverFlo 27 025

CELkEM 27 025
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Děkujeme všem našim sponzorům a dárcům, kteří 
nám pravidelně i nepravidelně finančně přispívají 
na konkrétní projekty nadačního fondu i na jeho 
další činnost. nebýt vás, mnohé z našich aktivit 
bychom dělat nemohli. S  vaší pomocí jsme tak 
i v roce 2019 pomohli několika lůžkovým i mobil-
ním hospicům vyřešit jejich finanční potřeby a po-
díleli se na udržení dosavadní vysoké kvality čes-
kých hospiců. Děkujeme vám za důvěru a s čistým 
svědomím všechny dárce ujišťujeme, že obdržené 
dary jsou skutečně využity v souladu s jejich urče-
ním. Důkazem toho je i „Známka kvality“, kterou 
jsme, jako jeden z prvních nadačních fondů sdru-
žených v  Asociaci nadačních fondů Fóra dárců, 
koncem roku 2012 získali a v roce 2018 ji opět 
obhájili na další dva roky.

 

v roce 2019 nás finančně podpořili:

Dary od fyzických osob jednotlivě do 10 tis. kč: 
Černošek Karel, Ing., Černošková libuše, Ing., Fi-
lipovičová ludmila, Grillová linda, Jaroš Jiří, Ja-
rošová Januše, Jiras Jiří, Kadavá Jitka, Mgr., Kock 

Tereza, Kubeš libor, Martináková Zdeňka, Mlčů-
chová Jana, Navarčíková Jana, JUDr., Návarová 
Radka, Nemec Alexandr, Prof. RNDr.,PhD., Ostrej-
šová Alena, Pokorná Eva, Privalincová Michaela, 
Rybová Ivana, Rysová Eva, Ing., Skudrnová Tereza, 
Syrovátka Jiří, Swatek Radana, šaterová Monika, 
Tománková Věra, Valter Tomáš

Dary od fyzických osob jednotlivě nad 10 tis. kč:
Abonyi Adam, Radolfová lenka, Rybička Miloš, 
Slabová Barbora, Slaba Milan

Dary od právnických osob jednotlivě do 10 tis. kč:
Město Nové Strašecí

Dary od právnických osob jednotlivě nad 10 tis. 
kč:
Colsys, s. r. o., MEGABOOKS CZ, s. r. o., MČ Praha 6, 
MPSV, Nadace Agrofert, NATO Charity Bazaar, Na-
dace bpd Partners, Nadační fond Tesco, PRE, a. s., 
Procter&Gamble – Rakona, s. r. o., 

nefinanční dary:
Whirlpool CR, spol. s r. o., Hale spol. s r. o.

Děkujeme též všem našim dárcům, kteří nás v roce 2019 finančně podpořili, 
a přesto si přáli zůstat v anonymitě.

Poděkování 
sponzorům 
a dárcům
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základní inFormace 
o nadačním Fondu

Sídlo nadačního fondu:

Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí

kancelář:

Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí

Telefon:

+420 313 572 669, +420 739 227 306

E-mail:

info@umenidoprovazet.cz

Webové stránky:

www.umenidoprovazet.cz

Poradenská linka:

+420 604 414 346

E:mail: 

poradna@umenidoprovazet.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek:

Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí
Telefon: +420 605 071663

Bankovní spojení:

0397915339/0800 – běžný účet (Česká spořitelna, Rakovník)

94-0397915339/0800 – sbírkový účet (Česká spořitelna, Rakovník)

IČ: 275 74 601
DIČ: CZ 275 74 601

Grafické zpracování: 
Grafika Vodička & Dezortová  

mailto:info@umenidoprovazet.cz
http://www.umenidoprovazet.cz
mailto:poradna@umenidoprovazet.cz



	_GoBack
	_GoBack

