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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

Domácí hospic Setkání, o.p.s. 



1 
 

 

 

   

 

Jaký byl rok 2017? 

Byl barevný a pestrý jako výroční zpráva, která se Vám právě dostala do rukou.  

Byl také trochu překvapivý…  
například průměrná doba péče o jednoho pacienta přerostla 1 měsíc,  

tým Setkání se rozrostl o nové členy  
a také jsme navázali krásná přátelství s našimi dárci… 

 
Ale hlavně byl to rok, kdy jsme si jasně uvědomili,  

že máme v našem regionu své místo a že už nejsme na začátku.  
Uvědomili jsme si, že naše práce také vyžaduje starat se o sebe, dále se vzdělávat  

a pečovat jeden o druhého v lásce a porozumění. Jen tak můžeme dále pomáhat lidem a nevyhořet.  
A to někdy vyžaduje zastavit se a trpělivě čekat nebo se podívat se nazpět a vidět věci z odstupu. 

 A třeba i vidět to, co se nám nelíbí a přesto přijmout své nedostatky nebo slabosti druhého 
 a pokračovat dál…  

 
Děkuji celému týmu Setkání za trpělivost a otevřenost,  

díky kterým jsme prošli rokem 2017 v pokoji a vzájemné úctě jeden k druhému.  
Jsou to poklady, díky kterým se můžeme vzájemně obohacovat, aniž bychom se srovnávali a posuzovali. 

Poklady, které nám pomáhají sloužit lidem na konci života a mít na to dost síly.  
 Jsou to také naše stavební kameny pro další rok 2018.   

 
Mgr. Andrea Kolaříková, ředitelka 
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Zakladatelky: 
Martina Vrbová 

Mgr. Andrea Kolaříková 
 

Statutární orgán: 
Mgr. Andrea Kolaříková - ředitelka 

 

Dozorčí rada: 
Ing. Ivana Rousová - předseda 

Jiří Vrba 
Mgr. Ludmila Popová 

 

Správní rada: 
MUDr. Milič Světlík -  předseda 

MUDr. Pavel Rous 
MUDr. Eva Bartošová 

 

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 
 

 

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 část svého života důstojně a v kruhu své rodiny a blízkých. 
 

 

http://www.hospicrychnov.cz/
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Druh obecně prospěšných 
služeb 

 
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 
 

 

Z historie Setkání 
 

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

• Prosinec 2013  
Registrována obecně prospěšná společnost 
u Krajského soudu Hradec Králové.  
 

• Březen 2014  
Hospic je registrován jako poskytovatel 
zdravotnických služeb u Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje.   

 

• Květen 2015 
U Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je 
registrována Sociální poradna Domácího 
hospice Setkání. 

 

• Duben 2017 
Hospic se stal členem Asociace poskytovatelů 
paliativní a hospicové péče. 
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Lékaři: 
MUDr. Pavel Rous 

MUDr. Milič Světlík 
MUDr. Jan Ledeč 

MUDr. Eva Bartošová – 
konzultant sester 

 

Složení týmu v roce 2017 
 

Ředitelka 
Mgr. Andrea Kolaříková 

 

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

Lenka Chudá – zdravotní sestra 
Světlana Hejzlarová- zdravotní sestra 

Markéta Michaličková – zdravotní sestra 
Eva Chejnová – zdravotní sestra 

  

      
 

 Terapeutické poradenství  
a duchovní péče: 

PhDr. Jiří Pilz – odborný garant psychologické péče 
Mgr. Juraj Benedikt Križan - psychoterapeut 

Ing. Hana Tylšová – terapeut 
Duchovní dle denominace a místa bydliště klienta 

 

Správa a finanční zajištění: 
 

Mgr. Andrea Kolaříková - hospodaření a fundraising: 
Bc. Jana Šklíbová - účetnictví 

Zdena Beková - mzdové účetnictví 
Andrea Lábusová – administrativa 

Lucie Vacková - administrativa 

 

 

Sociální 
poradenství: 

Mgr. Ludmila Popová – odborný 
garant sociální poradny 

Martina Vrbová – pracovník 
v sociálních službách 
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Počet 
pacientů 

2017 

Průměrný počet 
dnů péče               
o jednoho 
pacienta 

Počet 
dnů    

v péči 

Počet 
návštěv 
sester 

Počet 
návštěv 
lékařů 

Zapůjčení 
pomůcek 

42 38,5 1 614 476 147 134 
 

Zdravotní služby 
Domácí hospic Setkání poskytuje registrované 
zdravotní služby v oborech domácí paliativní  

a domácí ošetřovatelská péče. 
Služba byla také v roce 2017 k dispozici  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území  

do 30 km od Rychnova n. Kn. 
V roce 2017 jsme zajišťovali hospicovou péči  
u 42 pacientů a průměrný počet dnů péče o 
jednoho pacienta byl zatím největší za celou 

dobu hospice (38,5 dne).   Ale také jsme v tomto 
roce museli, vzhledem k naší nedostatečné 

kapacitě, několika zájemcům doporučit nebo 
zprostředkovat jinou službu případně lůžkové 

zařízení. Proto jsme se rozhodli přijmout do týmu 
na úvazek další zdravotní sestru, která nastoupila 

v listopadu 2017. 
 

Zdravotní sestry absolvovaly během roku několik 
odborných seminářů zaměřených tentokrát více 

na komunikaci s pacienty a pečujícími.  
Rovněž lékaři se účastnili odborných konferencí 

zaměřených na témata paliativní péče. 
 

 

V roce 2017 najezdily  
zdravotní sestry 9 605 km.  

Pečovali jsme  
o pacienty z těchto míst:   

Dobruška, Chábory, Očelice, Čestice, 
Rychnov n. Kn., Javornice, 

Borohrádek, Byzhradec, Potštejn, 
Hroška, Opočno, Dlouhá Ves, 
Voděrady, Rokytnice v O. h.,  
Žďár n. O.,  Synkov, Tutleky, 

Podbřezí, Záměl, Peklo n. Zd., Liberk, 
Lično, Solnice, Merklovice, Bílý Újezd, 

Chlínky, Hraštice. 

 

Nové pomůcky  
do hospice 

Díky příspěvkům nadací 
jsme nakoupili a doplnili 

některé chybějící 
kompenzační pomůcky a 

přístroje (vozíčky, chodítka, 
antidekubitní matrace, 

odsávačku apod.).  
Pomůcky  zapůjčujeme 

našim pacientům zdarma. 
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V rámci sociálního poradenství jsme 
bezplatně poskytli 1 272 konzultací  

98 klientům. Najezdili jsme 6 172 km. 

Sociální poradna  
Domácího hospice Setkání 

Konzultace byly poskytovány buď při osobní návštěvě 
v prostorách hospice, telefonicky, elektronicky nebo jsme 

jezdili přímo ke klientům domů. 
Jednalo se především o poskytnutí informací  

o možnostech pomoci při doprovázení umírajícího 
blízkého v domácím prostředí, psychosociální podporu 

v době, kdy se rodiny dostávaly do těžkých situací, pomoc 
s řešením administrativních záležitostí při komunikaci 

s úřady, zprostředkování duchovní nebo psychologické 
péče, pomoc se zajištěním lůžkového hospice apod. 
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Z další činnosti Domácího hospice Setkání v roce 2017 
 

Výstava „Být spolu" 
Již druhým rokem putuje naše výstava  
„Být spolu“ na různá místa v regionu.  

V roce 2017 ji mohli shlédnout zájemci 
v Opočně, Bystrém v O. h., Týništi n. O., 
Častolovicích, Rokytnici v O. h. a  byla 

zapůjčena také mimo náš region – do Hořic. 
Společně s  prezentacemi dalších domácích 

hospiců našeho kraje se na jaře stala 
součástí výstavy „Být spolu“ umístěné 

v aule Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje. Výstava byla zahájena vernisáží  

za účasti představitelů všech domácích 
hospiců, zástupců Královéhradeckého kraje 

a autora doprovodných fotografií  
Petra Wagenknechta. 

 

Prezentace hospice 
Hospic se věnuje také osvětové činnosti 

a prezentaci služby na veřejnosti. 
V roce 2017 jsme hospic prezentovali  

v Bystrém v Orlických horách,  
Týništi nad Orlicí,  

Novém Městě nad Metují  
a také žákům ZŠ Doudleby nad Orlicí. 

 
 
 
 
 

Benefice 
Domácí hospic Setkání pořádal během 

roku benefiční akce, na kterých získával 
prostředky na svou činnost. 

V roce 2017 jsme všechny finance ze 
sbírek, od firemních dárců a také  

výtěžky z akcí, které pro hospic pořádaly 
jiné organizace, střádali na zakoupení 

nového auta. 
Nový terénní vůz, který by měl zajistit 

zdravotním sestrám bezpečnou dopravu 
i do těch nevzdálenějších míst  

na horách také v nepříznivých zimních 
podmínkách, plánujeme zakoupit 

 v roce 2018. 
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Módní show 
V roce 2017 uspořádal velkolepé módní 

přehlídky Obchod módou Odehnal 
z Doudleb nad Orlicí. Konaly se 

v Rychnově nad Kněžnou a v Kostelci 
nad Orlicí. Část výtěžku věnovali 
pořadatelé na činnost Setkání. 

 

Benefiční koncert  
X-tet a Prausův sbor 
Na podzim se uskutečnil  

již tradiční koncert  
na podporu Setkání 
v kostele sv. Havla  

v Rychnově nad Kněžnou. 
 

Benefiční koncert v Náchodě  
Sbor Církve bratrské v Náchodě 

uspořádal koncert, jehož výtěžek 
věnoval Setkání. 

 

Rokytnické hůlky 
aneb pochod všech generací za Domácí hospic Setkání 
Sportovní akce pořádaná rokytnickými dobrovolnicemi 

z Pečovatelské služby. 
 

Běh pro hospic  
Hospicoví dobrovolníci 

uspořádali I. ročník běhu  
pro hospic v lese Včelném 
v Rychnově nad Kněžnou.  

Běh byl podpořen Městem 
Rychnov nad Kněžnou a 

mnoha sponzory, kteří jsou 
zveřejněni na stránce dárců. 

 
 

Divadlo Rybka 
Představení pro děti ve Vamberku na podporu 

hospice proběhlo ve spolupráci s římskokatolickou 
farností Vamberk, Muzeem krajky  

a za podpory společnosti Pewag s.r.o. 
 

Přehled akcí pořádaných na podporu Setkání 
 

Benefiční koncert Pavla Helana 
Pavel Helan zpíval pro Setkání  

na benefičním koncertě U kapucínů 
v Praze. 

 



10 
 

 

  

Děkujeme za podporu v roce 2017 

Nadace a nadační fondy 
 

Nadační fond Avast, 
Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 

Nadace člověk člověku, 
Nadace J&T, 

Nadační fond Tesco, 
 

 

Církve a křesťanská společenství 
Církev bratrská Bystré v O. h. 

Církev bratrská Dobruška 
Sbor Církve bratrské v Náchodě 

Křesťanská skupinka Ústí nad Labem 
Církev bratrská Nové Město n. M. 

Římskokatolické farnosti: 
Bystré v O. h, Dobřany, Ohnišov, Sedloňov, Olešnice 

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově n. Kn., 
Animátoři senioři královéhradecké diecéze 

Církev bratrská Česká Skalice 
 

Firmy 
NovoPLAST PP s.r.o. 

EAST MOP s.r.o. 
S V O s.r.o. 

Obchod Módou Odehnal 
MOSA Solution s.r.o. 

2G  geolog s.r.o. 
FAST design s.r.o. 

ISS Computers, s.r.o. 
Škoda AUTO a.s 

Svarog & Partners s.r.o. 
Rehagama, s.r.o. 

Adient Czech Republic k.s. 
Řetězárny Česká Třebová 

Řetězy Vamberk spol.s.r.o. 
Pink Reality, s.r.o. 

Microsoft. 
 

Dotace a dary státních institucí 
Královéhradecký kraj 

MPSV 
Obce, města, městyse: 

Albrechtice n. O., Bačetín, Bílý Újezd, 
Borohrádek, Bystré v O. h., Častolovice, 
Černíkovice, Deštné v O. h., Dobruška, 
Doudleby n. O., Helvíkovice, Javornice, 

Kameničná, Kostelec n. O., Kvasiny, 
Liberk, Lično, Lukavice, Mokré, 

Opočno, Podbřezí, Potštejn, Pohoří, 
Proruby, Přepychy, Rokytnice v O. h., 
Rychnov n. Kn., Slatina n. Zd., Solnice, 

Semechnice, Trnov, Týniště n. O., 
Vamberk, Žampach. 

 

Materiální a věcné dary,  
zapůjčení materiálu pro akce 

Justýna Ehlová, Miroslava Šustrová, Jan Kletečka,  
Petr Wagenknecht 

Clock - řemeslný pivovar Potštejn  
Svitr. a.s. 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 
Oddíl orientačního běhu Spartak Rychnov n. Kn. 

Podorlická sodovkárna s.r.o. 
Dům dětí a mládeže Déčko Rychnov n. Kn. 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 

 Beseda Bio  
Všeobecná zdravotní pojišťovna 

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou 
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Jednotliví dárci 
 

Martina Pohlová, Jana Benešová, Adriana Rešlová, Petr Bischof, 
Mgr. Anita Remešová,  Josef a Zdislava Cvejnovi, Ing. Jiří Rozínek, 

MVDr. František Bartoš  a MUDr. Eva Bartošová, Mgr. Renáta Černá, 
MUDr. Karel Červíček, Mgr. Petra Sedláčková, Eva Erbenová, 
MUDr. Jana Skalická, Eva Fletcherová, Jindřiška Steinerová,  

MUDr. Filip Světlík  a Petra Světlíková, Evžénie Hanušová, Pavel Hanuš,  
Oldřich Tomek, Romana Hartmannová, Jana Urbanová, Ing. Vladimír Vach, 
Mgr. Ondřej Hojný, Ludmila Valášková, Jiří Vondra, Ing. Pavel Javornický, 
Ing. Věra Horníčková a Ing. Jan Horníček, Ing. Jiří a  Mgr. Tereza Vinterovi, 
David Jedlička, Eva Biedermannová, Venuše Jelínková, Marie Horáková,  

Zdeněk Jílek, Dagmar Říčařová, Mgr. Alena Kacálková-Chvojková,  
Jasmin Sung, Jana Knopová, Magda Martincová, Zdenka Králová, Dis,  

manželé Kubalíkovi, Ondřej Lejsal, Otto Šlemín, Renata Limmlová,  
Mgr. Hana Dušáková, Mgr. Miluše Marková, Marie Hrnčířová, Jan Michálek, 

Jaroslav Stehlík,  Liboslav a Míla Paldusovi, MUDr. Hana Rathouská,  
Ivana Haasová Hanušová, Jana Voříšková, Ing. Václav Lepš, Kateřina Čižinská, 

Pavel a Radka Světlíkovi, MUDr. Miloš Baše, Marek Czudek, Jiří Javůrek,  
Miluše Grundová, Ing. Jiří Fibigr, Eliška Bednářová, Manželé Bergerovi, 

 MUDr. Jana Skalická, Pavla Heroková, Monika Pavlištová, Škodovi,  
Bc. Milan Volf, Pavlína Chudá, Ivana Řičařová, RNDr. Stanislav Ulrich,  

Ing. Jiří Jirsa, Petr Hlobil,  Eva Vecková, Mgr. Pavel Bednář, Jana Pírová,  
Helena Novotná, Miloslava Krámová, Marie Maderová, Zdeňka Králová,  

Martin Sehnal, PHDr. Veronika Čepelková, Ing. Tomáš Milský,   Věra Lanková, 
Jitka Kašparová, Petr Martinec, Mgr. Věra Slavíková, Vladimír Mocek,  

Marie Satrapová, Zdeňka Čudová, Tomáš Hlávka, Jana Hejzlarová,  
Ing. Josef Falta, Květa Benešová, Martina Plocková, Ludmila Hlávková,  

Jindřiška Kynclová, Andrea a Břetislav Mošovi, MUDr. Zdeněk Abel, Miloš Jirčík, 
Jiří Lojda, MUDr. Eva Čtvrtečková, Vlasta Ryšková, Lenka Kellerová, Vlastimil 
Chráska, Miloslava Mošová, Ing. Martin Šrom, Václav Hrnčíř, Alena Šromová. 
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hlavní činnost  
čerpání fondů - dary  
fyzické osoby 0,00 
města a obce 71 000,00 
neziskové organizace 0,00 
právnické osoby 64 504,57 
nadace 1 143 597,62 
anonymní dárci 12 700,00 
celkem 1 291 802,19 

  
dotace 943 100,00 
města a obce 289 500,00 
dotace MPSV SP 543 600,00 
dotace KU KHK 110 000,00 
  
dary nepeněžní 7 589,00 

  
vlastní hlavní činnost  
fakturace péče 100 700,00 
zapůjčení zdravotnických pom 7 705,00 
celkem 2 350 896,19 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
náklady 2 349 376,19 
hlavní činnost 2 349 376,19 
z toho - správní činnost 176 124,94 

  
HV hlavní činnost 1 520,00 

  
  
vedlejší činnost  
výnosy 4 140,00 
vzdělávací akce 3 300,00 
kulturní akce 840,00 
náklady 5 660,00 
zisk vedlejší činnost  -1 520,00 

  
  
zisk - celkem 0,00 

 
  

Hospodaření v roce 2017 
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V roce 2018 uplyne již 5 let od založení 
Domácího hospice Setkání.  

Bude to rok, kdy se chceme ohlédnout 
za vším, čím jsme prošli a poděkovat  
za to, že naše služba našla své místo 

v regionu i přes to, že stále není 
hrazena z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění.  

 
 
 

 

 

 

 
  Samozřejmě naší hlavní náplní bude i nadále 

poskytovat  kvalitní služby těžce nemocným 
lidem na konci života a jejich rodinám, ale také 

bychom se chtěli více věnovat lidem, kteří si 
k nám najdou cestu ať už jako příbuzní 

pacientů nebo lidé, kteří se dostali  
do obtížných životních situací… anebo třeba 

jako dárci, kteří mají chuť s hospicem 
spolupracovat.  

Chtěli bychom najít další cesty jak lidi 
propojovat.  

 

Výhledy do roku 2018 
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A také bychom rádi obnovili náš vozový park 

a zakoupili nový terénní vůz, kterým se 
bezpečně dostaneme i do horských oblastí 
v zimě, v létě, ve dne, v noci i za ztížených 

podmínek.  
Již více než rok střádáme finance a věříme, 

že se nám konečnou částku podaří složit tak, 
abychom auto mohli zakoupit co nejdříve. 

Skládáme se na nové auto 



15 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poděkování na závěr 

Děkujeme za důvěru rodinám, ve kterých jsme měli možnost 
pomáhat doprovázet jejich blízkého.  

Velmi si vážíme toho, že jsme s Vámi mohli jít kus Vaší cesty. 
  

Děkujeme všem, kteří nás podpořili slovem, konkrétní pomocí, 
finančním příspěvkem, modlitbou nebo radou. 

Na Vás stojí základy naší služby. 
 

Děkujeme našim rodinám, které nám poskytují zázemí.  
Bez Vaší trpělivosti a podpory bychom tuto službu nemohli dělat. 



Vydal Domácí hospic Setkání o.p.s. 2018 
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