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Úvodní slovo 
 

Již čtvrtým rokem Mobilní hospic Strom Života pečujeme o nevyléčitelně nemocné děti 
a dospělé v jejich domácím prostředí a podporujeme jejich rodiny v této péči. Za celý rok se 
toho událo opravdu mnoho. Bohužel žádosti o přijetí do hospicové péče stále přesahují naše 
kapacitní možnosti. Otevřením dalších kontaktních míst ve Zlíně a v Přerově však došlo 
k rozšíření působnosti našich hospicových služeb i do okresů Zlín, Kroměříž, Přerov, Olomouc 
a Prostějov. Velmi mě těší, že jsme tak byli schopni pomoci lidem i z oblastí, které byly pro 
nás ještě v roce 2017 velmi těžce dojezdově přístupné. 
 
Zakoupení přenosného ultrazvukového zařízení z prostředků z Nadačního fondu VÍTKOVICE 
STEEL nám umožňuje mimo jiné provádět punkci ascitu a hrudní punkci v domácím prostředí 
pacientů a zamezit tak extrémně náročnému převozu do nemocnice, pro výkon tohoto 
zákroku. 
 

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc jsme se pustili do hledání cesty, jak umožnit 
i hemato-onkologickým pacientům strávit jejich poslední čas v domácím prostředí. Již 
v letošním roce jsme se starali o šest těchto pacientů, kteří mají velmi specifické potřeby 
péče. Také  se nám podařilo zahájit poskytování mobilní hospicové péče pro klienty hned 
dvou domovů pro seniory, a to v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm a v domově 
SILOE Ostrava. 
 

Poprvé v naší historii jsme letos uspořádali úspěšnou konferenci na téma Paliativní 
a hospicová péče na Moravě s názvem Cesty životem, a to rovnou pod záštitou hejtmana 
Moravskoslezského kraje. 
 

Obrovskou radost máme z nové vyhlášky, která vstoupila v platnost v letošním roce, a která 
umožňuje poskytovatelům mobilní specializované paliativní péče čerpat na část služeb 
úhradu ze zdravotního pojištění. Tuto změnu vnímáme jako historický milník v poskytování 
mobilní paliativní péče v České republice. Mobilní hospicová péče, kterou Mobilní hospic 
Strom života poskytuje, však i nadále zůstává částečně závislá na dalších příjmech z darů, 
grantů a dotací. 
 

Jsme mile potěšeni, že pro letošní rok byl vybrán náš Mobilní hospic Strom života mezi čtyři 
organizace, které budou podpořeny Adventními koncerty České televize. 
 
Mé poděkování a obdiv si zaslouží všichni pracovníci hospice za jejich obětavou 
a profesionální práci s lidským přístupem, ať už se jedná o pracovníky přímé péče nebo 
všechny ostatní zaměstnance či dobrovolníky. Bez těchto úžasných lidí bychom se nemohli 
starat o nevyléčitelně nemocné pacienty, podporovat jejich pečující a následně pomáhat 
zvládnout zármutek dospělým a dětským pozůstalým. 
 

Velké poděkování za především finanční podporu naší činnosti patří Ministerstvu 
zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu Moravskoslezského 
kraje, městům a obcím, na jejichž územích se o pacienty staráme a bez kterých bychom 
nemohli v naší činnosti pokračovat. 
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Obrovské poděkování patří všem našim podporovatelům z řad firem, nadací, neziskových 
organizací, jednotlivců a všem pravidelným dárcům z Klubu přátel Stromu života. 
 

Rádi bych touto cestou poděkovali také všem spolupracujícím praktickým lékařům a lékařům 
z nemocnic, sociálním pracovníkům, sestřičkám a všem dalším, kteří nám předávají pacienty 
do péče. Velmi rádi bych také poděkovali rodinám, ve kterých jsme mobilní hospicovou péči 
poskytovali či poskytujeme, za svěřenou důvěru v tom nejtěžším období života. 
 

Informace o organizaci 
 

Mobilní hospic Strom života 
Celým názvem:  Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj 
Sídlo:  Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01  Nový Jičín 

Právní forma: pobočný spolek 

IČ: 03632661 

Typ organizace: nestátní nezisková organizace poskytující komplex specializovaných 
zdravotně sociálních služeb 

Datum založení: 14. ledna 2015 

Zakladatelé organizace: Marie Ryšková, Martin Šimák 

 
Důvodem založení našeho mobilního hospice je osobní příběh paní Marie Ryškové. Její 
maminka nechtěla zemřít v anonymitě nemocničního prostředí. Paní Ryšková jí to bohužel 
nedokázala splnit, neboť v té době nebylo na koho se v této situaci obrátit. Po úmrtí maminky 
se rozhodla založit organizaci, která bude doprovázet lidi na sklonku života v domácím 
prostředí. 
 

Poslání 
 umožnit těžce nemocným umírajícím dětem a dospělým strávit závěr jejich života 

v domácím prostředí, v rodinném kruhu, zachovat jejich důstojnost a zajistit jim přístup 
k co nejkvalitnějším zdravotní péči a sociálním službám 

 podporovat pečující v jejich každodenní namáhavé péči 
 pomoci pozůstalým zvládnout jejich zármutek 
 

USILUJEME O DOBRÉ UMÍRÁNÍ DOMA, ABY ČAS ŽIVOTA BYL NAPLNĚN DO POSLEDNÍCH CHVIL. 

Pacientům v terminálním stádiu umožňujeme být doma.  
Pečující rodině nabízíme pomoc a podporu.  
Pozůstalým následně pomáháme zvládnout zármutek. 
 

Kdo jsme 
Jsme domácím hospicem, který poskytuje nevyléčitelně nemocným lidem, ale i jejich 

rodinám, které se rozhodnou pečovat o své blízké doma, nejen zdravotní, ale také sociální, 

psychoterapeutickou a duchovní péči v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe. S naší pomocí 

mohou strávit poslední dny života v kruhu svých nejbližších. Naše služby poskytujeme 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu. O pacienty pečuje multidisciplinárním tým, který je tvořen 

lékaři, zdravotními sestrami, sociálními pracovníky, psychoterapeuty, odlehčovacími asistenty, 

duchovním a dalšími pracovníky. Jezdíme za pacienty domů a staráme se, aby byl pro ně 
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závěr jejich života co možná nejkvalitnější, a aby netrpěli fyzicky ani psychicky. V roce 2018 

jsme měli 45 zaměstnanců na plný úvazek a několik desítek externistů. Jedná se o vysoce 

specializované odborníky z oblasti paliativní medicíny a péče o lidi na konci života. 
 

Územní působnost služeb 
Pomáháme takřka na celém území Moravy. Především pak v těchto oblastech: 
 

 3 kraje 

 Moravskoslezský 

 Zlínský 

 Olomoucký 

 11 okresů 

 Karviná 

 Ostrava 

 Opava 

 Nový Jičín 

 Frýdek – Místek 

 Vsetín 

 Zlín 

 Kroměříž 

 Přerov 

 Olomouc 

 Prostějov 

 5 kontaktních míst 

 Nový Jičín 

 Havířov 

 Rožnov pod Radhoštěm 

 Zlín 

 Přerov 

 
Adresy kontaktních míst 

Nový Jičín – Kostelní 71/37, 741 01 

Havířov – Městská poliklinika, Dlouhá třída 1134/82, 736 01 

Rožnov pod Radhoštěm – Městská poliklinika, Letenská 1183, 756 61 

Zlín – Zlínská poliklinika, tř. T. Bati 3705, 760 01 

Přerov – Poliklinika SANO-MEDICUS, Budovatelů 197/6, 750 02 

 

Kontakty 
Vedení společnosti 
Martin Šimák, 731 439 965, simak@zivotastrom.cz 

Marie Ryšková, 604 641 238, ryskova@zivotastrom.cz 

 
Služby 

Hospicové služby - Mgr. Jana Wasilová, 553 038 016, wasilova@zivotastrom.cz 

Odlehčovací služby – Mgr. Aneta Badžgoňová, 604 144 504, odlehcovaci@zivotastrom.cz 

Poradenské služby – Mgr. Marie Dorazilová, 734 571 194, dorazilova@zivotastrom.cz 

Obchůdek srdcovka - Alena Poštolková, 603 998 437, srdcovka@zivotastrom.cz 

mailto:ryskova@zivotastrom.cz
mailto:wasilova@zivotastrom.cz
mailto:odlehcovaci@zivotastrom.cz
mailto:dorazilova@zivotastrom.cz
mailto:srdcovka@zivotastrom.cz
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Jsme součástí 
Jsme zakládajícím členem Fóra mobilních hospiců. Přímo se tak podílíme rozvoji mobilní 
specializované paliativní péče v České republice.   
 

Náplň naší činnosti 
 Zdravotní péče o umírajícího pacienta (děti i dospělé) v jeho domácím prostředí 

 Paliativní léčba poskytovaná lékaři a zdravotními sestrami 
 Sociální služby 

 Odlehčovací služba 

 Pomoc pečujícím se zvládnutím pečovatelských úkonů, možnost jejich 
odpočinku 

 Odborné sociální poradenství 
 Individuální i skupinová psycho-sociální pomoc a podpora pacientů, 

pečujících a následně pozůstalých se zvládnutím těžké životní situace 

 Podpora pozůstalých dětí formou skupinových setkávání v dětském 
klubu Stromeček 

 Podpora pozůstalých dospělých formou skupinových setkávání 
v Klubkavárně 

 Vzdělávání 
 Odborná veřejnost 

 Lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, výchovní poradci, 
psychosociální pracovníci, zdravotní školy, atd. 

 Laická veřejnost 

 Neformální pečovatelé, osvěta o hospicové péči, Nemocnice na kolech, 
atd. 

 Obchůdek Srdcovka 

 

Mobilní hospicová péče 
 

Paliativní péče 

Realizujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacientů. Pracovníci Stromu 
života jezdí za pacientem domů. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života 
orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 
nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní 
strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. 
Pacienti v péči Stromu života jsou nevyléčitelně nemocní, u nichž byly vyčerpány všechny 
možnosti kurativní léčby. 
Více než 90% pacientů tvoří pacienti s onkologickým onemocněním. 
Pacienty jsou nejen dospělí, ale bohužel také i děti, u nichž je citlivý přístup a úzká spolupráce 
s rodinami snad to nejdůležitější. 
 

Perinatální péče 

Realizujeme také perinatální péči neboli hospic v děloze. Tato služba je určena pro matky 
a rodiny, jimž se buď narodí dítě bez známek života, nebo jejich dítě zemře do 7 dní od 
porodu. Je vhodná také tam, kde je zřejmá prognóza, že novorozenec nemá naději 
na dlouhodobé přežití. Perinatální péče může být vhodná také pro extrémně předčasně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Termin%C3%A1ln%C3%AD_stadium&action=edit&redlink=1
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narozené děti, pro které není vhodná intenzivní péče, pokud by nepřinášela žádné 
terapeutické výsledky a dítě by pouze zatížila. 
 
Samotná péče je poskytována na základě toho, co je v danou chvíli pro konkrétní dítě a jeho 
rodinu nejlepší. Jejím cílem je zajistit nemocnému dítěti pohodlí a poskytnout podporu 
rodině během těhotenství, porodu a také po něm. 
 

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek 

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek Stromu života disponuje speciálními 
pomůckami, které potřebují právě pacienti, kteří v péči své rodiny tráví poslední dny či týdny 
doma. Půjčovna je vybavena kvalitními a často drahými pomůckami, které jsou lidem 
v normálních příjmových skupinách jen obtížně dostupné. Pečující si mohou u nás vypůjčit 
např. koncentrátor kyslíku, dávkovače opiátů, infuzní pumpy, chodítka, toaletní křesla, 
nafukovací koupací vanu, sprchovací set pro hygienu na lůžku a mnoho dalších pomůcek, 
které uleví nejen pacientům, ale ulehčí péči o ně. Půjčovna pomůcek je určena především 
pacientům přijatým do péče našeho mobilního hospice. 
 

Terénní odlehčovací služby 
 

Zajišťujeme péči a poskytujeme pomoc i podporu uživatelům v jejich domácím prostředí, kteří 
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc při běžných činnostech života. 
Podporujeme uživatele ve využívání místních institucí, udržování přirozené vztahové sítě 
a v možnosti žít tak, aby byli co nejvíce soběstační a byli s respektem přijímáni svým okolím. 
 
Podporuje jejich rodiny v péči o ně tak, aby byla zachována jejich lidská důstojnost, a bylo jim 
umožněno zůstat v domácím prostředí mezi svými blízkými. Prostřednictvím našich služeb rovněž 
vytváříme čas a prostor osobám pečujícím o své blízké pro jejich odpočinek, relaxaci a vyřízení 
vlastních osobních záležitostí. 
 
Odlehčovací služba je určena především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty našeho 
mobilního hospice. 
 

Odborné sociální poradenství 
 

Poskytujeme odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se z důvodu extrémně 
vážného zdravotního stavu, ať už svého nebo někoho blízkého, ocitly v nepříznivé sociální situaci. 
Jsme psychickou oporou jak pacientům, kteří se ocitají v blízkosti smrti, tak i jejich rodinám. 
Pracovníci odborného sociálního poradenství jsou zde pro všechny, kteří zvažují péči o blízkého 
člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí, o takého člověka pečují, nebo jsou 
zarmouceni v důsledku smrti blízkého člověka. 
Poradenství je realizováno individuálně buď ambulantně, nebo terénně, kdy dojíždíme 
za klienty.   
Pořádáme také pravidelné terapeutické setkávání pozůstalých, a to v rámci Klubkavárny 
a Dětského klubu Stromeček. 
 
Pracovníci poradny také realizují doprovody dětí po úmrtí rodiče do školy/školky, kde se 
ostatní děti seznamují se smutnou událostí v rodině jejich spolužáka. Organizují i víkendové 
setkávání pozůstalých rodin s dětmi a příměstské tábory pro děti. Realizují i vzpomínková 
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setkání a vytvořili i „Knihu živých“, do které mohou pozůstalí vlepovat fotografie svých 
blízkých a napsat vzpomínku či vzkaz. 
 
Naši pracovníci mnohdy poskytují také krizové intervence například u osob, které ztratili někoho 
blízkého při tragické události. 
 

Klubkavárna 
Péče o pozůstalé je přirozenou součástí hospicové péče. Truchlení je součást našeho života, kdy 
potřebujeme čas a síly na vyrovnání se se ztrátou někoho, kdo byl s naším životem úzce spjatý 
a koho jsme měli rádi. Proto se s pozůstalými pravidelně scházíme v KLUBKAVÁRNĚ a pomáháme 
jim se s jejich těžkou životní situací vyrovnat. Jedná se o příjemná odpolední setkání u kávy, čaje 
a někdy i zajímavých činností, kde se scházejí lidé, aby společně čelili samotě a smutku, beznaději 
a nečinnosti, a aby společně hledali, jak žít dál bez těch, které ztratili. 
 

Dětský klub Stromeček 
Zaměřuje se na pomoc dětem, které přišly o rodiče. Jeho smyslem je ulehčit pozůstalým dětem 
strádání po zesnulém rodiči. 
 

Ve Stromečku se pravidelně scházejí děti ve věku od 
3 do 14 let.  Je místem, kde se cítí bezpečně a jsou 
mezi dalšími dětmi, které prožili stejnou událost, a tak 
se vzájemně chápou. Setkání začíná terapeutickým 
kolečkem, kde děti sdílí své radosti, úspěchy 
a neúspěchy, bolesti i trápení. Potom na děti čeká 
program plný her, tvoření, sportování a nevšedních 
zážitků, který připravují jak dobrovolníci, 
tak pracovníci poradny. Během zábavného programu, 
kdy přes hru se dostáváme k jejich dětským srdcím, 
probíhá socioterapeutická činnost 

s psychoterapeutem, která jim pomáhá překonat jejich zármutek. Stromeček je tak nejen 
prostorem pro pochopení a vypovídání se, ale často se stává veselým místem plným dětského 
smíchu. 
 
Byl založen již v roce 2015. V té době neměl obdobu. Systematické skupinové práci s dětmi, 
kterým zemřel jeden z rodičů, se v České republice totiž do té doby nikdo nevěnoval, i přestože 
bylo známo, že se děti s tak velkou ztrátou vyrovnávají lépe v kolektivu. Stromeček vznikl 
spontánně na základě potřeb dětí, kterých jsme ve Stromu života měli v danou dobu přes 40. 

 

Vzdělávací činnost 
 

V rámci vzdělávací činnosti realizujeme osvětu jak mezi odborníky, tak i laickou veřejností. Mezi 
veřejnost i zdravotníky šíříme myšlenku o tom, že „pečovat doma je normální“, a že každý člověk 
musí mít možnost si zvolit prožít závěr života ve svém domácím prostředí v kruhu svých blízkých. 

Realizujeme přednášky pro dospělé na téma doprovázení umírajících, smrt a umírání, 
hospicová péče. Při vzdělávání myslíme také na naše nejmenší, a to v rámci projektu 
Nemocnice na kolech. 
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Rok 2018 ve vzdělávací činnosti 
Konference Cesty životem v Ostravě 
20. září 2018 jsme pořádali v Ostravě 
konferenci Cesty životem na téma Paliativní 
a hospicová péče na Moravě. Záštitu nad 
konferencí převzal hejtman 
Moravskoslezského kraje Prof. Ing. Ivo 
Vondrák, CSc. Konference byla akreditována 
jak Českou lékařskou komorou, tak i Českou 
asociací sester. 
Celkem se konference účastnilo více než 100 
lidí z řad lékařů, sester, sociálních pracovníků a dalších se zájmem o daná témata. Zájem 
o konferenci byl veliký. Nezůstalo ani jedno volné místo. 
 
Projekt pro děti 
I nadále probíhal vzdělávací projekt pro děti - Nemocnice na kolech. Pořádaly se besedy pro 
školy a školky, v rámci kterých se děti prostřednictvím her blíže seznamovaly s tématem smrti 
a umírání v našem Pohádkovém sklepení na Kostelní ulici v Novém Jičíně, nebo v jejich 
třídách. 
 

Dobročinný obchůdek Srdcovka 
 

Dobročinný obchůdek Srdcovka byl otevřen v dubnu 2016 a sídlí v krásné historické budově 
ze 17. století na ulici Kostelní v Novém Jičíně. K zakoupení jsou zde různé dárkové předměty. 
Sortiment zboží byl z největší části tvořen rukodělnými výrobky z chráněných dílen, 
od českých řemeslníků, výtvarníků a dalších šikovných lidí, kteří rádi něco tvoří. Prakticky 
každý týden máme něco nového a tím se vzhled obchůdku neustále mění a doplňuje. Se 
zbožím z našeho obchůdku se pravidelně účastníme různých městských jarmarků, dnů 
sociálních služeb, kulturních akcích, ale i firemních jarmarků a třeba v roce 2018 jsme byli 
poprvé i na  DNECH NATO. Prostřednictvím „mobilního obchůdku“ přibližujeme naši práci 
lidem i z jiných měst. 
Veškerý zisk obchůdku je použit na provoz našeho mobilního hospice.   
 

Naše služby v číslech v roce 2018 

 
Mobilní hospicová péče 
Během roku 2018 jsme odprovodili 332 pacientů a několik dalších desítek pacientů jsme měli 
v péči. Od roku 2015 jsme odprovodili celkem 867 pacientů. 

 
Terénní odlehčovací služba 
V roce 2018 jsme poskytli službu 96 uživatelům. 
 

Odborné sociální poradenství 
Našich poradenských služeb využilo celkem 458 klientů. 
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Zajímavosti v roce 2018 v našem mobilním hospici 

 
Leden 

 Návštěva Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 
spolu s poslancem Alešem Juchelkou v sídle 
našeho Mobilního hospice v Novém Jičíně. 

 Zakoupení nejmodernějšího přenosného 
ultrazvukového přístroje z prostředků 
od Nadačního fondu Vítkovice Steel 

 Naše účast u Kulatého stolu "Legislativní změny 
na podporu hospicové a paliativní péče" na půdě 
Senátu Parlamentu České republiky 

 

Únor 

 Účast našich zaměstnanců na semináři na téma Trendy ve Fundraisingu a komunikaci, 
který pořádala Česká televize ve spolupráci s Fórem dárců. 

 Pomohli jsme splnit krásné přání naší úžasné a bojující pacientce stát se nevěstou. 
 Přednášky v sídle našeho mobilního hospice na Kostelní ulici v Novém Jičíně v rámci 

Národního týdne manželství. Organizátorem přednášek je Sbor Církve adventistů 
sedmého dne Nový Jičín. Výtěžek věnovali na podporu našeho mobilního hospice. 

 Závodníci 1. ročníku překážkového závodu na sněhu „WINTER HEI RUN“ v areálu 
Heipark Tošovice běželi pro podporu našeho Mobilního hospice. Pořadatelem závodu 
byla organizace Aktivity Tour, z.s., která věnovala našemu hospici část startovného 
a dětem ze Stromečku trička a medaile. 

 Příměstský tábor především pro pozůstalé děti 
  

Březen 

 Vystoupení pana Martina Šimáka na konferenci „Pařízkovy dny“ v Ostravě. 
 3. dubna nás překvapily děti ze 4. C Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. milým 

vystoupení. Děti nejen krásně zazpívaly, ale také nám věnovali finanční dar. Peníze 
získaly prodejem dekorací, pomlázek a dobrot, které vlastnoručně vyrobily a upekly. 

 

Duben 

 Otevření kontaktních míst ve Přerově a Zlíně – tím se staly naše hospicové služby 
dostupnější pacientům z okresů Zlín, Kroměříž, Přerov, Olomouc a Prostějov. 

 Benefiční koncert Pěveckého sboru Rosénka v kostele Všech svatých v Rožnově pod 
Radhoštěm 

 Zájezd do Belgie – zaměstnanci našeho mobilního hospice byli pozváni europoslankyní 
Kateřinou Konečnou do Belgie.  14 zaměstnanců hospice navštívilo jak Brusel, tak 
kouzelné město Bruggy. 
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Květen 

 Návštěva Ivany Zemanové v sídle 
našeho mobilního hospice. Nadace 
Ivany Zemanové  propůjčila našemu 
mobilnímu hospici k bezplatnému 
užívání na 1 rok ŠKODU Fabia 
poskytnutou společností ŠKODA AUTO 
a.s. 

 

Červen 

 Začátek focení kalendáře pro rok 2019. Focení pokračovalo až do prosince. Fotografkou 
byla paní Zuzana Samara. 

 Oslava Dne dětí v Dětském klubu Stromeček. 
 Seminář KRIZOVÉ INTERVENCE pro zaměstnance Stromu Života. 
 Účastnili jsme se III. odborného sympozia paliativní péče v domovech pro seniory 
 

Červenec 

 Na tanečním festivalu Beats For Love  proběhla sbírka – prodej festivalových náramků – 
na podporu našeho hospice. Ve sbírce bylo vybráno 149 679,- Kč. Pořadatelé však částku 
zdvojnásobili a předali nám šek na částku 300 000,- Kč. 

 
 Týdenní příměstský tábor pro pozůstalé děti. 
 

Srpen 

 Týden kultury na Valašsku, kde mimo jiné vystupoval Jaroslav Dušek se Čtyřmi dohodami 
a Pátou dohodou. Organizátor této akce byl Resort Valachy, který 150 000,- z výtěžku 
věnoval našemu Mobilnímu hospici. 

 Benefiční představení Jaroslava Duška ve Frenštátu pod Radhoštěm. Organizátorem byla 
organizace Proudy inspirace z.s. 

 Týdenní příměstský tábor pro pozůstalé děti. 
 

Září 
 Pořádání 1. konference Cesty životem na téma Paliativní a hospicová péče na Moravě 
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 Benefiční přestavení Čtyři dohody a Pátá dohoda Jaroslava Duška ve Zlíně. 
Organizátorem byla organizace Proudy inspirace z.s. 

 Natáčení v našem mobilním hospici Českou televizí v souvislosti s naší účastí 
na Adventních koncertech České televize. Naším patronem byl Robert Záruba, který nás 
nejen navštívil v našem zázemí, ale vyrazil s námi i za jedním z našich pacientů do terénu. 

 Účast na DNECH NATO – účastnili jsme se v roce 2018 
poprvé 

 Proběhla vernisáž na téma "Myšlenkou pro dobro". 
Různí fotografové vyfotili krásné fotografie pro náš 
hospic. 

 Dražba obrazu pro náš Mobilní hospic na Fashion 
show s 5. ročníkem volby Missis Models 2018.  Obraz 
věnoval malíř a grafik Pavel Oparty. 

 

Říjen 

 Návštěva studentů z Mendelovy střední 
školy Nový Jičín v našem sídle v Novém 
Jičíně. Podělili jsme se s nimi 
o  informace z mobilní hospicové péče.  

 Byli jsme poprvé součástí Papučové 
dne, který zahajuje Týden pro mobilní 
hospice. 

 Naši zaměstnanci se účastnili 
X. Celostátní konference paliativní 
medicíny v Praze 

 Příměstský tábor pro pozůstalé děti 
 

Listopad 

 Účast na akci Advent plný křídlení, kde se představují místní neziskové organizace, 
v multifunkční aule Gong Dolní Vítkovice. Pořadatelem akce je Nadační fond Křídlení. 

 Dušičkové setkání v Novém Jičíně, Ostravě, Přerově, Havířově  
 

Prosinec 

 ADVENTNÍ KONCERTY ČESKÉ TELEVIZE – 4. adventní koncert 23. prosince v pražském 
kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně byl věnovaný našemu mobilnímu hospici. 
Moderátory byla skvělá dvojice Ester Janečková a Jan Potměšil. 

 Výstava fotografií, které vyšly jakou součást kalendáře Stromu života na rok 2019 
v Poslanecké sněmovně České republiky. Danou výstavu uspořádal poslanec Aleš 
Juchelka. 

 Povídání v pořadu Dobré ráno České televize se zaměstnanci našeho hospice, 
a to s lékařkou MUDr. Jarmilou Ryškovou a terapeutkou i poradkyní pro pozůstalé Bc. 
Andreou Radomskou. 

 Strom vánočních přání pro děti, které ztratily někoho ze svých blízkých umístěný v Tesco 
Nový Jičín, Tesco Ostrava Futurum, Tesco Ostrava Hrabová, Tesco Kopřivnice a Obchodním 
centru Elán v Havířově. 

https://www.facebook.com/pages/Mendelova-střední-škola-Nový-Jičín/123920114306092?__tn__=K-R&eid=ARAzF6ouDKznF3v0-scWWOOmyxExKoHfMXwbBB1G2tNUKLb4oTokzXRSXhNM9mp4O7dFUb3j3D1Ht8z_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDeZbYcXGaFVzmDnZqltkgOoWTBzUzwk9bo6381nYGLIatrApCY6KC4RGUGwKBEmLU1wsNd3bWvcpwJUSKzpYwv37viGQ5tBKB5CUYS9q-xbWKctPEGn9V8SENhs1jXQ8PGvD0t2nOzsJ4-AqaOBGmb7l8GapCwE_LE_XN0oHmvKOunQET4IiW1qyULHkOS_zyopcvO65XApG4CEmgiPVUe0wnacGmPhlruW2wc2KnCKPUyfzYJ5rChxa-4RCp5q_rsHHYmeQHxdR4y2PdSCkfy54eeEjYtL1g4yzc4mrrfR_Lw3MLYnBw68W9X3yLlB0R8_BH8xqR6oOt7nw-oGl-Qz-BzKN-XLhIYtU1rd1SRmyW0YECw0aZz8hIf7Gi_UCqQf35zOaAwgNVBvxxedtAPTeayOoKmSBsGavm4tBs_BHB30rbq
https://www.facebook.com/pages/Mendelova-střední-škola-Nový-Jičín/123920114306092?__tn__=K-R&eid=ARAzF6ouDKznF3v0-scWWOOmyxExKoHfMXwbBB1G2tNUKLb4oTokzXRSXhNM9mp4O7dFUb3j3D1Ht8z_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDeZbYcXGaFVzmDnZqltkgOoWTBzUzwk9bo6381nYGLIatrApCY6KC4RGUGwKBEmLU1wsNd3bWvcpwJUSKzpYwv37viGQ5tBKB5CUYS9q-xbWKctPEGn9V8SENhs1jXQ8PGvD0t2nOzsJ4-AqaOBGmb7l8GapCwE_LE_XN0oHmvKOunQET4IiW1qyULHkOS_zyopcvO65XApG4CEmgiPVUe0wnacGmPhlruW2wc2KnCKPUyfzYJ5rChxa-4RCp5q_rsHHYmeQHxdR4y2PdSCkfy54eeEjYtL1g4yzc4mrrfR_Lw3MLYnBw68W9X3yLlB0R8_BH8xqR6oOt7nw-oGl-Qz-BzKN-XLhIYtU1rd1SRmyW0YECw0aZz8hIf7Gi_UCqQf35zOaAwgNVBvxxedtAPTeayOoKmSBsGavm4tBs_BHB30rbq
http://www.kridleni.cz/
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 Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín uspořádala zaměstnaneckou sbírku, 
kterou věnovala Dětskému klubu Stromeček. V rámci sbírky vybrali krásných 5 700,- Kč 
 

Zpráva o hospodaření 

 
Od roku 2018 mobilní specializovaná paliativní péče je z části hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. Úhrady od zdravotních pojišťoven nepokrývají veškeré náklady 
multidisciplinárního týmu a indikováni pro ni nejsou všichni naši pacienti. Mobilní hospicová 
péče tak i nadále zůstává závislá na dalších příjmech z darů, grantů a dotací. 
 

Náklady 
V roce 2018 se náklady na péči o umírající, jejich pečující a pozůstalé se vyšplhaly na 29.496 tis. Kč 

 
 
 
 
Náklady organizace tvoří především:   
 
 Mzdy zaměstnanců přímé péče a v administrativě 

 Nákup přístrojů, léků a zdravotnického materiálu 

 

 

Výnosy 
Výnosy v roce 2018 dosáhly částky 28.925 tis. Kč 
 
Dotace 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
 města a obce 
 Evropský sociální fond 
 Sdružení mikroregionu Rožnovsko 
 
Úhrady zdravotních pojišťoven 
 
Prodej služeb a zboží 
 platby od klientů 
 platby za vzdělávací služby 
 obchůdek Srdcovka 
 
Dary 
 firmy 
 nadace a nadační fondy 
 členové Klubu přátel Stromu života 
 benefice 
 fyzické osoby 
 

https://www.facebook.com/tznj.cz/?__tn__=K-R&eid=ARDSRXzcRPxyS9OxqGk1Gf1A3UWfa5AyTJz02L8x7hpCQ83wXJKkaSkv6Ef3Z8VWFzt0ztn-d-KwmfV2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCq9zPRbpw7bBd4x6nIc9qfEtC47589P5bpa341hi_1mRzaFXDOmFFNiJIFkaXLfnEoQUr_KvvrX2Vgu8V1FcaldJvDH_Ou9g0kE2IxWTh8M1rH9YdvpZwEXeCLTUVsM7U0tVohe04Y5_jz0V_0oGzKnSvZYyxZAgL_i_5hqoBexW3DunR3t-NCWLBwrQ_ReaVXoCpEm5QzZmAIgh5QF1UUlrrWybqArhLrYskg7EAQISCiGQ8apsRsCqqVYod5fzD3ehKRUD_xG_v1ASX9rbzck7TIZ-5C90cSjjIvvbku__Ra75Ltt5aMHBXKmfSu01dyF0yEgjTC0Liu3rwB7wrQtIwV
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Velice děkujeme za finanční a hmotnou podporu 
 

 Ministerstvům - Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí České republiky 

 Krajským úřadům - Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 Městům, městysům a obcím - Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice, Zlín, Frýdlant nad 
Ostravicí, Přerov, Lipník nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Frenštát pod Radhoštěm, Mořkov, 
Bílovec, Paskov, Odry, Fulnek, Příbor, Velká Polom, Potštát, Krhová, Polom, Zašová, Starý 
Jičín, Brušperk, Jeseník nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Kelč, Štramberk, Střítež nad 
Ludinou, Poličná, Bělotín, Pržno, Ženklava, Hladké Životice, Dobratice, Morávka, 
Nošovice, Albrechtičky, Stará Ves nad Ondřejnicí, Raškovice, Bernartice nad Odrou, 
Libhošť, Dolní Lutyně, Bernartice, Bravantice, Hustopeče nad Bečvou, Střítež nad Ludinou, 
Jindřichov, Olšovec 

 Nadacím a nadačním fondům - Nadační fond pomoci Karla Janečka, Nadační fond Tesco, 
Nadace SYNOT, Nadace OKD, Nadační fond Ivany Zemanové, Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové, Nadace ČEZ 

 Firmám a organizacím - Fórum dárců, z. s.; PONY AUTO trend s.r.o.; KOVO Metalur; PV OS 
KOVO TATRA a.s.; FORMPROJEKT, spol. s r.o.; ROBE lighting, s.r.o.; Alza.cz a.s.; Siemens, 
s.r.o.; Myonic s.r.o; Českobratrská církev evangelická; AMGEN s.r.o.; PWO Czech Republic 
a.s.; Hanon Systems Autopal s.r.o.; SMS FINANCE a.s.; MATEICIUC a.s.; AutoCont, a.s.; 
Stroza s.r.o., Provident Financial s.r.o.; REPONT s.r.o.; BETRIM s.r.o.; TROJHALÍ KAROLÍNA; 
CZECH CEMENT BOARD, s.r.o.; HP TRONIC Zlín, spol. s. r. o.; Isolit–Bravo, spol. s r.o.; ŽIVOT 
90, z.ú.; Jagello 2000 z.s.; ARVISIMAX s.r.o.; TATRA TRUCKS a.s.  

 Organizátorům benefičních akcí i lidem, kteří přišli na dané akce a tím nás podpořili - 
Aktivity Tour, z.s. („WINTER HEI RUN“), Pěveckému sboru Rosénka, pořadatelům 
tanečního festivalu Beats For Love, Resortu Valachy a Jaroslavu Duškovi (Týden kultury na 
Valašsku), Proudy inspirace z.s. (Benefiční představení Jaroslava Duška ve Frenštátu pod 
Radhoštěm a ve Zlíně), Sbor Církve adventistů sedmého (přednášky v rámci Národního 
týdne manželství) 

 Obchodním řetězcům - Tesco Nový Jičín, Tesco Ostrava Futurum, Tesco Ostrava Hrabová, 
Tesco Kopřivnice a Obchodní centrum Elán v Havířově 

 Zaměstnancům Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, kteří uspořádali sbírku 
pro náš mobilní hospic, žákům Základní školy a Mateřské školy Štramberk za darování 
dárky pro děti ze Stromečku, žákům 4. C Základní školy Nový Jičín, Tyršova 1, p. o. 
a zaměstnancům České spořitelny, kteří darovali výtěžek ze svých jarmarků, 

 Členům Klubu přátel Stromu života, kterých jsme v roce 2018 měli celkem 88 
 Dalším individuálním dárcům 
 Všem, kteří nakoupili v našem Dobročinném obchůdku SRDCOVKA 
 Děkujeme také všem, kteří zde nejsou uvedeni, ale i přes to naši činnost podpořili. 
 

 
 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI 

 

https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.e-cirkev.cz/
https://www.facebook.com/tznj.cz/?__tn__=K-R&eid=ARDSRXzcRPxyS9OxqGk1Gf1A3UWfa5AyTJz02L8x7hpCQ83wXJKkaSkv6Ef3Z8VWFzt0ztn-d-KwmfV2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCq9zPRbpw7bBd4x6nIc9qfEtC47589P5bpa341hi_1mRzaFXDOmFFNiJIFkaXLfnEoQUr_KvvrX2Vgu8V1FcaldJvDH_Ou9g0kE2IxWTh8M1rH9YdvpZwEXeCLTUVsM7U0tVohe04Y5_jz0V_0oGzKnSvZYyxZAgL_i_5hqoBexW3DunR3t-NCWLBwrQ_ReaVXoCpEm5QzZmAIgh5QF1UUlrrWybqArhLrYskg7EAQISCiGQ8apsRsCqqVYod5fzD3ehKRUD_xG_v1ASX9rbzck7TIZ-5C90cSjjIvvbku__Ra75Ltt5aMHBXKmfSu01dyF0yEgjTC0Liu3rwB7wrQtIwV
https://www.facebook.com/tznj.cz/?__tn__=K-R&eid=ARDSRXzcRPxyS9OxqGk1Gf1A3UWfa5AyTJz02L8x7hpCQ83wXJKkaSkv6Ef3Z8VWFzt0ztn-d-KwmfV2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCq9zPRbpw7bBd4x6nIc9qfEtC47589P5bpa341hi_1mRzaFXDOmFFNiJIFkaXLfnEoQUr_KvvrX2Vgu8V1FcaldJvDH_Ou9g0kE2IxWTh8M1rH9YdvpZwEXeCLTUVsM7U0tVohe04Y5_jz0V_0oGzKnSvZYyxZAgL_i_5hqoBexW3DunR3t-NCWLBwrQ_ReaVXoCpEm5QzZmAIgh5QF1UUlrrWybqArhLrYskg7EAQISCiGQ8apsRsCqqVYod5fzD3ehKRUD_xG_v1ASX9rbzck7TIZ-5C90cSjjIvvbku__Ra75Ltt5aMHBXKmfSu01dyF0yEgjTC0Liu3rwB7wrQtIwV

