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CO je hOspiC

Hospic Štrasburk je zdravotně sociálním zařízením, ve kterém zkušený a odborně erudovaný personál
poskytuje služby hospice (pečuje) o pacienty v terminální fázi převážně onkologických onemocnění
(poskytujeme péče i interním a neurologickým pacientům) v terminálním stádiu nemoci. Hospic poskytuje
paliativní lékařskou a ošetřovatelskou péči těm, u nichž medicína již vyčerpala všechny možnosti léčení 
a snahy o vyléčení. 

Je ovšem třeba i říci, že obecně hospic není LDn, není ani domovem pro seniory, a právě tak není
nemocnicí a není ani sanatoriem ani lázeňským zařízením či rehabilitačním zařízením.

Stěžejní je v hospici pomoc od bolestí (jakékoliv – fyzické, psychické) a dalších symptomů nevyléčitelné
nemoci - psychologických, sociálních i duchovních potíží. Cílem paliativní péče je snaha o co nejlepší
kvalitu života pacientů a jejich rodin v době pobytu v hospici (v závěru života) a citlivý a ohleduplný
přístup k pacientům a respekt k jejich důstojnosti.

Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala své možnosti a nepostačuje, či není možná péče
v domácím prostředí. péči v domácím prostředí podporuje hospic půjčováním pomůcek a případně
poradenskou službou.
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hOspiC Štrasburk

Lůžkový hospic v praze 8 - Bohnicích poskytuje své služby již od 1. 1. 1998. Má 25 lůžek (23 jednolůžkových
pokojů a 1 dvoulůžkový). Každý pokoj má přistýlku pro přespání příbuzných či přátel pacientů; na pokojích
je televize, telefon a připojení k internetu (Wi-Fi). K dispozici je kompletní sociální bezbariérové zařízení na
každém pokoji. objekt má i 2 koupelny pro hygienu imobilních pacientů. nábytek na pokojích je spíše
hotelového typu, včetně polohovacích ošetřovatelských lůžek od firmy LInET.

Hospic funguje v režimu nepřetržitého provozu 24 hod. denně po celý rok. Strava je dovážena a je připravována
specializovanou odbornou firmou, která poskytuje stravovací služby i dalším sociálním a zdravot nickým
zařízením. naše stravovací asistentka jídlo upravuje podle individuálních potřeb a přání pacientů.

Hospic poskytuje paliativní hospicovou péči především pro pacienty s onkologickými nemocemi v terminálním
stadiu (přijímáme však i pacienty interní a neurologické v terminálním stádiu nemoci). 

provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek. Tato služba slouží hlavně veřejnosti
a rodinám pacientů, kteří z jakýchkoliv důvodů chtějí zůstat ve svém domácím prostředí (naši pacienti mají
v době pobytu jakékoliv pomůcky zdarma).

poskytujeme i poradenství spojené s naší péčí a psychologickou pomoc. obě tyto služby nejen příbuzným
našich pacientů. Součástí týmu pracovníků je i rehabilitační sestra (zajišťující paliativní rehabilitaci),
duchovní ekumenického zaměření a psycholog. v hospici běží i dobrovolnický program a několik
proškolených dobrovolníků, mezi kterými je i odborná klinická psycholožka s dlouholetou praxí, dochází za
našimi pacienty.

Hospic Štrasburk ve Starých Bohnicích je umístěn v zahradě, kterou mají pacienti k dispozici, v klidném
prostředí, na okraji areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích. v minulosti jsme navázali spolupráci 
s ateliérem sochařství UprUM a byly nám zapůjčeny do zahrady práce studentů tohoto ateliéru – van Goghův
gryf, bysta sochaře Myslbeka a skulptura s názvem Mohyla. opravili jsme a zprovoznili kašnu (oboustrannou)
ve zdi zahrady hospice (chrlič kašny evokuje logo Hospicu Štrasburk), která ve shodné podobě osvěžuje
vzduch v parných letních měsících i na veřejném chodníku za zdí hospicové zahrady. v hospici tak máme
příjemné zátiší nejen k odpočinku zaměstnanců, ale hlavně pro relaxaci pacientů a jejich blízkých.

pro úplnost informací o hospicu je vhodné zmínit, že máme i vlastní kapli – Kaple sv. Lazara, která je běžně
otevřená pro pacienty a jejich blízké. Kaple sv. Lazara tak trochu propojuje život v hospici s bezprostředním
okolím hospice, když jedenkrát týdně zde náš hospicový kaplan vede bohoslužbu, které se účastní i farníci
z blízkého okolí. 

Hospic v nedávné době zřídil i Knihovnu, která má nejrůznější tituly opravdu širokého zaměření a je určena
k především k rozptýlení našich pacientů a jejich blízkých.
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Orgány o.p.s. hOspiC Štrasburk

zřizovatelem hospice bylo občanské sdružení Hospic Štrasburk, které vzniklo v roce 1994. Iniciátorem jeho
založení byla česká jurisdikce Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

valná hromada o.s. Hospic Štrasburk v roce 2013 schválila transformaci z občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost (o.p.s.). Hlavním výkonným (statutárním) orgánem o.p.s. je ředitel/ka a vrcholným
orgánem správní rada.

v roce 2021 bylo vedení o.p.s. v tomto složení:

Ředitel o.p.s.                                                                       JUDr. Tomáš Fr. Kordač, LL.M., KLJ

Správní rada o.p.s.                                                             Milada Schubertová
                                                                                           Dr. aleš Bluma, GCLJ 
                                                                                           MUDr. vladimír němec, KCLJ

Dozorčí rada o.p.s.                                                        František Maršíček, vladimíra Suchardová
                                                                                           MUDr. veronika vesecká

Zakladatel o.p.s.                                                                  MUDr. Hana Šrámková, zástupkyně ředitele
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slOvO ředitele

                                   vážení přátelé, milí sympatizující, kolegové, příznivci, donátoři

Uzavřeli jsme rok 2021, který byl již 24. rokem existence Hospicu Štrasburk. Tato doba představuje opravdu
dlouhé roky působení našeho hospicu, jako druhého nejstaršího hospicu v české republice, který pečuje 
o pacienty v terminálním stadiu nemocí. 

Jaký pro nás byl rok 2021? Byl to především rok pandemie koronaviru, která již druhým rokem sužovala
nejen společnost v celé Evropě. a stejně, jako celou společnost i hospic a naši práci (právě tak, jako i osobní
život každého z nás) do značné míry určovala a ovlivňovala po celý rok 2021. opět bylo méně přijímaných
pacientů. Bylo méně pacientů z nemocnic, bylo i méně pacientů z domova. Byli jsme nuceni omezovat
návštěvy našich pacientů, což nepřispělo k jejich psychické pohodě, o kterou se především snažíme. Darem
jsme obdrželi od společnosti T-Mobile prostřednictvím Centra paliativní péče několik tabletů s datovými
službami, takže jsme mohli provádět videohovory pacientů s příbuznými a rodinami, kteří tuto možnost
dosud neměli a uvítali ji jako náhradní řešení za zrušené návštěvy v době pandemických vln. pandemie
měla vliv i na systém naší péče, ale i na jednoho každého z nás.

v roce 2021 nám nastoupila nová sociální pracovnice, která měla mnoho entuziasmu a chuti do práce. ovšem
s koncem roku došlo ke změně její osobní situace a odešla od nás. K jejímu odchodu přispěla i složitá
spolupráce s vrchní sestrou. 

S vrchní sestrou jsme se po čtyřech letech v měsíci říjnu 2021 také rozešli, neboť jsme se dlouhodobě
neshodovali v základních principech fungování hospicu vůči pacientům a ani vztahy mezi pracovníky v přímé
péči a vedením hospicu nebyly takové, jaké by v našem malém pracovním kolektivu měly být. závěr roku
tak byl provázen z mé strany hledáním nové vrchní sestry a ze strany staniční sestry Lenky Mášové 
v podstatě převzetím dvou rolí, tedy role pokračovat ve své dosavadní práci staniční se vším, co k tomu
patří a ujmout se i funkce vrchní sestry, tedy zastoupit ji do doby, než nastoupí vrchní sestra nová. Toto na
ni kladlo opravdu značné nároky a já ji za to i na tomto místě ještě jednou velmi děkuji.

Ještě před koncem roku se nám podařilo vybrat novou vrchní sestru. Jedná se Mgr. Markétu Blahníkovou,
která byla do té doby v našem hospici téměř 20let a začínala na pozici ošetřovatelky. v posledním období
(asi 2roky) u nás pracovala jen na Dpč, neboť sbírala zkušenosti v práci zdravotní sestry na jiných
pracovištích. ve výběrovém řízení mezi několika kandidátkami jednoznačně převážila její odbornost a znalost
prostředí a ostatně i znalost většiny zaměstnanců hospicu.    

v podstatě celý rok 2021 byl u mne osobně provázen snahou o zajištění finančních prostředků na již nutnou
rekonstrukci plynové kotelny hospicu. plynem nejen topíme v celé budově, ale ohříváme jím i vodu zejména
pro hygienu pacientů. Kotelna je tak skutečným srdcem budovy hospicu.
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v závěru roku 2020 nám již opakovaně technici po pravidelných revizích sdělili již v podstatě havarijní stav
kotelny a nezbytnost celkové rekonstrukce. vyhlásili jsme tedy veřejnou sbírku na tuto rekonstrukci, zřídili
transparentní účet u naší banky a zahájili zjišťování možností k zajištění financování na základě projektu
zpracovaného vybraným projektantem. Celkové náklady rekonstrukce byly stanoveny na 1,7mil. Kč (bez DpH).
To představuje objem prostředků, který financovat z běžného provozu bylo pro hospic v říši snů (navíc nám
do těchto čísel, odpusťte mi ten výraz, hodila vidle válka na Ukrajině a všechno, co následovalo v podstatě
v celé Evropě v roce 2022). ani dotační tituly, které předpokládají ex post úhradu i 70 % výdajů na projekt,
nám situaci neřeší. Kdybychom byli schopni v čase hradit běžné faktury v rámci takového projektu,
nepotřebovali bychom dotaci a dotaci, která nese náklady ve výši (jen) 70 % v horizontu splatnosti 2–3 měsíců
po jejich vydání, už vůbec ne. za 2–3 měsíce bychom už neměli žádné zaměstnance, netopili bychom,
nesvítili a o pacienty by neměl kdo pečovat (pokud bychom tedy ještě nějaké pacienty měli). To není
rozhodně nějaké přehánění, to je pouhé konstatování faktů. o překlenovacím úvěru zde mohu také vyprávět
příběhy, ale postačí, když uvedu, že budovu hospicu máme pronajatou. Dlouhodobě sice, ale pronajatou,
takže nějaké garance u případného úvěru se nás také netýkají.

obrátil jsem se tedy na našeho obvyklého a největšího donátora – Magistrát hlavního města prahy,
zdravotní odbor, který každoročně vyhlašuje dotace na provoz. osobní hodnocení tohoto charakteru dotací
(tzv. provozní dotace) ponechám stranou, neboť jsou nám velmi potřebné a neobejdeme se bez nich. Díky
jejich existenci však dotace investičního charakteru (třeba na opravu střechy, zateplení či opravu fasády,
opravu rozvodů vody a tepla, které všechny provozovatel potřebuje „maximálně jedenkrát za 10let“) aby
jeden doslova pohledal. zkrátím to. od odboru zdravotnictví jsem se dověděl, že ani nemám o takovou
dotaci žádat, že je to zbytečné. v mezidobí jsem vyhlásil veřejnou sbírku, aby mi nikdo nemohl říci, že se
nesnažím hledat prostředky po vlastní linii. ovšem od veřejné sbírky si nemůžete mnoho slibovat, lidé nám
sice posílají peníze, někteří i velmi slušné částky (5, 10 tis.; za jakoukoliv částku jsme všem, kteří poslali do
této sbírky, velmi, opravdu velmi vděční a všem jim i na tomto místě obrovsky děkuji, každá částka nám
pomůže), ale pro rekonstrukci kotelny jsem potřeboval obstarat alespoň 60-70% celkové rozpočtované
sumy, abychom mohli alespoň kotel/kotle objednat – kotelna již vysílala celkem jasné signály o svém
kritickém stavu. v zoufalství jsem zkusil obrátit se jen z příčiny povědomí o společném koníčku na zastupitele,
který ani neměl zdravotnictví (a tedy ani hospic) ve svém ranku. Tato snaha byla už skutečně jen čirým
zoufalým posledním pokusem. a tenhle pokus byl úspěšný. Dotyčný zastupitel, kterému vyslovím své díky
osobně a při jiné příležitosti, se mne s mým problémem „kotelna“ ujal velice ochotně a zahájil operativní
snahu pro zajištění mimořádné dotace/grantu/daru na rekonstrukci kotelny. v horizontu několika měsíců
se veškerá snaha a jednání všech dotčených setkala s pozitivní odezvou a obdrželi jsme od Magistrátu
dar, který nám umožnil zahájit rekonstrukci. To je ovšem již věc roku následujícího.

Koncem roku 2021 došlo také ke stabilizaci personálního obsazení v hospici, zejména na pozici zdravotních
sester a ošetřovatelek, to vzdor peripetiím s vrchní sestrou a sociálními pracovnicemi, což jsem již zmínil výše.

I v roce 2021 jsme k úhradě běžných provozních nákladů využili granty a dotace, které jsme obdrželi od
donátorů, a který nám bylo vskutku třeba, neboť stále platí, že příjmy z veškeré naší činnosti nepostačují
na úhradu všech nezbytných nákladů spojených s provozem hospicu. 
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v péči o pacienty se snažíme neustále zlepšovat. především stále rozvíjíme snahu pomoci pacientům od
bolestí, které provází jejich onemocnění. Snažíme se stále rozvíjet i komunikaci s pacienty a jejich blízkými,
neboť se setkáváme s tím, že pacient a za časté i jeho blízcí mají zkreslená očekávání ohledně prognózy
zdravotního stavu nebo i v otázce charakteru péče v hospici či celkového přínosu pobytu.  

I v průběhu roku 2021 jsme pokračovali již v roce 2019 započatém přijímání (se souhlasem pojišťoven) pacientů
i s neonkologickými nemocemi, byť onkologičtí pacienti skutečně stále převažují. Díky tomu (neonkologickým
terminálním pacientům) se mírně změnila práce zdravotnického personálu (péče je v tomto smyslu
náročnější).

Situace s ošetřujícím, přímo pečujícím personálem se nám díky souhře mnoha pozitivních náhod
stabilizovala. nechci to však zakřiknout. paliativní hospicová péče není, bohužel, atraktivní ani pro lékaře
a zdravotní sestřičky, a stejně tak ani pro další pečující personál. To vzdor tomu, že většina lidí, kteří s tou
prací přijdou do kontaktu, řekne, že je to krásná práce (krásná ovšem v tom nejhlubším významu – pro lidi,
pro konkrétní pacienty, pomoc od bolestí, pomoc s těmi nejobyčejnějšími úkony hygieny, stravy, které, dělají-li
se ohleduplně, provázené laskavým slovem a pochopením, jsou následovány někdy nevyslovenou, jindy
vyslovenou vděčností). a lidé pak i současně říkají, že je to i práce záslužná, ale také velmi těžká – především
díky psychickému vypětí s ní spojenému. pozná se ale, kdo sám sebe neinvestuje. Jistě řeknete, že je to
pochopitelné – chrání se, chrání svou rovnováhu, svou energii, ale, troufám si tvrdit, to pak něco chybí.
vždyť ten, co ze sebe dává nejvíce (co sebe dává), je pak, myslím, nejvíce obdarovaný. 

„ …. hladověl jsem a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste
mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, toužil jsem po laskavém slovu
a vy jste na mne s láskou promlouvali …“
(Matouš 25:31-46)

"Cokoliv jste učinili jednomu z (mých) nejposlednějších, mně jste učinili..." (Matouš 25,40). 

v období tohoto roku pokračovala i velmi milá pomoc ze strany českého velkobailiviku vojenského a špitálního
řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který nám prostřednictvím svých členů zajistil opakované dary ochranných
pomůcek, roušek, ale i nápojů a dárků pro sestřičky a sanitářky.

závěrem bych rád poděkoval za práci všem našim zaměstnancům, jak těm, kteří se věnují přímé péči, tak
i všem ostatním, kteří zajišťují fungování našeho hospicu. někteří ze zaměstnanců jsou u nás již dlouhá
léta a nadále zůstávají oporami kolektivu, i vzdor všem nesnázím s financování činnosti hospicu. Bez vás
všech bychom nemohli naše služby poskytovat. Konečně velký dík patří i všem našim sponzorům a dárcům,
zejména těm, kteří své dary opakují.

praha, Staré Bohnice 12. 10. 2022
Tomáš F. Kordač
ředitel
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„Další rok, tedy rok 2021 je za námi. Jak hodnotit období, ve kterém je vše ovlivněno covidovou pandemií
a problematikou s tím spojenou. asi to bylo to, co se celý rok řešilo a přineslo nejvíc starostí. ale přineslo
to i něco pozitivního. ověřili jsme si sounáležitost celého týmu ve ztížených podmínkách, neustálé personální
oslabení, stres a únava. Díky pracovnímu nasazení zdravotnických i nezdravotnických kolegů se chod
hospice udržel v normálním běhu a péče o pacienty neztratila svou kvalitu. Doufám, že vliv „CovIDU“ 
v takové míře je za námi a všem, kteří zde v tuto dobu pracovali ve všech pozicích, patří velké dík.“

Lenka Mášová, staniční sestra

„rok 2021, i přes lítostivý odchod paní vrchní, jsme fungovali jako kolektiv, přátelé, profesionálové a to
hlavně díky paní staniční. Bylo to sice náročné, ale když celý ten rok shrnu, byl dobrý a celé jsme to zvládli.“

Martina, ošetřovatelka

„našim posláním je doprovázení nevyléčitelně nemocných klientů. ale co když jednoho dne odejdou dva
lidé, které jste vídali každý den v práci, byli členy vašeho týmu, parťáci, kolegové. rok 2021 byl obzvláště
smutný. K tomu pandemie opět nabrala na síle, opět roušky, zákazy a strach co bude dál. Ke konci roku
nečekaně ukončila pracovní poměr naše vrchní Mgr. pavlíčková, které bychom rády poděkovaly za její
bojovnost, empatii, laskavost se kterou jednala jak s klienty, tak s celým kolektivem. velké dík patří staniční
sestře Lence Mášové, která musela „ze dne na den“ zastoupit obě funkce – vrchní i staniční – a i přes obrovský
nápor se snažila vše zvládnout, a být nám velkou oporou.“

Jana, sestřička a Jana M., ošetřovatelka

„Můj pohled na rok 2021 zde: nemýlím-li se, jsem tu již čtvrtým rokem a jsem tu spokojený. Loňský rok se
nelišil od let předešlých, pokud budu zdráv a bude o mě hospic nadále stát, chtěl bych tu pracovat co nejdéle.“

Marcel, recepční

„Hospic je velmi náročné pracoviště a má svá specifika, přesto bych neměnila. vděčnost některých
příbuzných i samotných klientů vždy potěší a povzbudí. Díky CovIDU se práce opět zcela vymkla normálu
a my se všichni museli ještě více snažit, abychom vše zvládli. Díky i našemu vedení se dařilo a daří. vychází
nám vstříc a dokáže naši práci ocenit. rok 2021 byl určitě výjimečný.“

Mirka, sestřička

„rok 2021 – po době covidové a odejetí vrchní sestry pavlíčkové jsme to vše naštěstí ustáli a jedeme dál.
velké dík staniční sestře Lence Mášové. „

Petra, ošetřovatelka

„práce v hospici je velmi náročná, jak po psychické stránce, tak i po fyzické. rok 2021 nám ubral mnoho sil.
období CovIDU bylo náročné nejen pro nás, ale hlavně pro naše klienty, kteří byli opět bez návštěv, a to
nebylo snadné. Úmrtí dvou našich kolegů nám na psychice moc nepřidalo. ovšem největší ztráta byl odchod
vrchní sestry pí. pavlíčkové, která nám byla vždy velkou oporou. vše zůstalo na staniční sestře pí. Mášové,
která nás vždy a za každé situace podpořila, i když to sama leckdy měla velmi těžké. za to ji patří velké DíKY.“

Lenka K., ošetřovatelka a Alena, sektor úklidu

slOva naŠiCh andělů
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„rok 2021 – náročný rok: CovID, fluktuace personálu. vše se naštěstí ustálo, díky trpělivosti nás všech. „
Blanka, ošetřovatelka

„rok 2021 byl pro mne velice zvláštní. po té, co jsem odešla z důvodu odchodu paní vrchní (celá situace
mi byla velmi nepříjemná), jsem zjistila, že mám hospic stále velmi ráda a že mi chybí. Tak jsem se zase
vrátila k radosti všem .“

Helenka, recepční

„Tento rok byl stále CovID a provoz hospice tím byl opět silně ovlivněn. To bylo asi to nejnáročnější.
Lenka H., ošetřovatelka

„v roce 2021 byla moje péče o pacienty a provoz hospice ovlivněna pandemií CovID 19 a odchodem
vrchní sestry pavlíčkové, ale i dalších kolegyň. ale vydrželi jsme a vše zvládli.“

Lucka, sestřička
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paCienti hOspiCu Štrasburk 2021

Celkem 201

ŽENY

58,20 %

117

MUŽI

41,80 %

84

věkOvé slOžení paCientů v rOCe 2021
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zaměstnanCi hOspiCu Štrasburk 2021

Ředitel JUDr. Tomáš Fr. Kordač, KLJ

Zástupkyně ředitele MUDr. Hana Šrámková

Primář MUDr. roman procházka, odborný garant

Lékaři MUDr. roman procházka - primář
MUDr. richard Krombholz
MUDr. Jan Hajíček
MUDr. veronika vesecká
MUDr. Gabriela pazdrová, paliatr

Vrchní sestra Mgr. Eva pavlíčková do 5. 10. / pověřena Lenka Mášová

Staniční sestra Lenka Mášová

Zdravotní sestry Mgr. Markéta Blahníková, Lenka Mášová, Maria Kočiščáková
Miroslava Kočová, Dagmar Městková, Jana vršková 
Mgr. Marcela Bukačová, Bc. Blanka čejdová 
naděžda vodrážková, Mgr. Lucie nováková, Marie pavelková
alžběta Krásnohorská, Lucie vlašicová

Ošetřovatelky, sanitářky, sanitáři Jana Mikešová, Eva Mrkosová, Barbora plchová
Karolina vagacká, petra Šestáková, Jana palová 
Blanka Kladivová, Jarmila anderlová, Lenka Kalvachová
renata Štundlová, Martina černovská, Jarmila Štoksová
Lenka Hrádková, Miluše zahrádková, Libuše Havlíčková

Paliativní rehabilitace olga Suchánková

Sociální pracovnice Dana Havlová, DiS / Mgr. Lada Kunešová

Technicko-hospodářští pracovníci:

Ekonom Ing. Darina rybářová 
Sekretářka/hospodářka Kateřina Hribová
Mzdová účetní Marie Bártová  
Recepční Mgr. Marcel važanský, Helena novotná, Helena Bláhová
Údržba, zahrada vladimír Janoušek
Úklid alena Hrabánková, Jana zikánová     
Stravovací provoz petra Chlpíková
Externí pracovník phDr. václav červenka

Duchovní Ing. Jan Kofroň
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Kód NZIS Odd. / Počet lůžek                  Příjem         Propuštění              Zemřelí      Hospitalizovaní
                                                                                                                                               celkem
88500 Hosp. Pha 8-Bohnice / 25               201                        4                    174                         201

Kód NZIS Odd. / Počet lůžek                                             Počet          Obložnost               Průměrná
                                                               ošetřovacíchdnů (OD)                    v %     ošetřovací doba
88500 Hosp. Pha 8-Bohnice / 25                                        6114                 67,00                     32,40

oproti roku 2020 nám v roce 2021 klesla průměrná ošetřovací doba o osm dnů. v roce 2021 jsme měli
proti roku 2020 o 20 pacientů více. Tato skutečnost vypovídá o v zásadě podstatném vlivu všech opatření
v rámci pandemie koronaviru. Míra obložnosti pak úzce souvisí s celkovým počtem ošetřovacích dní. 

přehled využití lůžkOvéhO fOndu v rOCe 2021
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Položka v tisících Kč
Spotřeba materiálu a drobný DHIM 2 976
Spotřeba energií 871
prodané zboží 37
opravy a údržba 676
Cestovné 5
reprezentace 5
Služby 1 795
Mzdové náklady 17 416
odvody z mezd 5 806
zákonné sociální náklady 146
poplatky, daně, příspěvky 36
pojištění 135
odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 1 503
ostatní 28
NÁKLADY cELKEM 31 435

Příjmy
platby pacientů 3 237
příspěvek na péči dle z.č. 108/2006 Sb. 2 736
platby zp (od zdravotních pojišťoven) 17 935
Tržby z prodeje služeb 3
Tržby za zboží 20
ostatní výnosy 54
Dary 58
Dotace Mč praha 1 0
Dotace Mč praha 3 23
Dotace Mč praha 4 30
Dotace Mč praha 6 35
Dotace Mč praha 7 0
Dotace Mč praha 8 50
Dotace Mč praha 9 40
Dotace Mč praha 10 143
Dotace Mč praha 11 15
Dotace Mč praha 14 0
Dotace Mč praha 18 0
Dotace MpSv (covid odměny nezdr. prac.) 0
Dotace Mzdr. (covid odměny zdrav. prac.) 2 283
čerpání víceletých darů 1 400
Dotace MHMp (provoz. dot. na 2021) 3 251
VÝNOSY cELKEM 31 422
ZTRÁTA cELKEM -13

hOspOdaření hOspiCu v rOCe 2021
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dary Od fyziCkýCh a právniCkýCh OsOb 2021

Dary fyzických osob nad 10 tis. Kč
Jitka Kvapilíková, Jiří Matys (obraz), Ing. arch. Karel Wirth, pavel Sytař

Dary fyzických osob do 10 tis.Kč
noemi zárubová, anna Kapalová, Jaromír pretl, Jitka polívková, Květuše Hrachová, Michal Řídl, Blanka
Brabcová, Lenka Svozilová, Ing. Jiří Kyncl, Jiří Klatovský, Jana Cihelková, Jana pašková, Mgr. Lukáš M.
vytlačil, n.n., n.n.

Dary právnických osob
Starokatolická duchovní správa, Magistrát hl. m. prahy, české velkopřevorství Řádu sv. Lazara

Granty a dotace

Všem dárcům srdečně děkujeme.



Všem, 
kteří nás v roce 2021 obdarovali, 

či jakkoliv jinak podpořili, 

patří naše skutečně obrovské 

a srdečné poděkování, 

veliký vděk a naše nejhlubší úcta.

Zejména patří náš velký dík a vděk všem, 

kteří nám přispěli jakoukoliv částkou v naší Veřejné sbírce.

A jmenovitě musím poděkovat Magistrátu HMP a zejména panu Janu Wolfovi a panu Pavlu Vyhnánkovi 

za pomoc s finančním zajištění projektu rekonstrukce naší kotelny, který bude probíhat v roce 2022.

Hospic Štrasburk
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kOntakty

HOSPIc ŠTRASBURK
Bohnická 12/57, 181 00 praha 8-Bohnice

Ič: 61383457, DIč: Cz 61383457

č.ú.: 19-5601330227/0100

kancelar@hospicstrasburk.cz

sekretariat@hospicstrasburk.cz

sekretariát tel.: 283 105 578

recepce@hospicstrasburk.cz

recepce tel.: 283 105 511

recepce fax: 283 105 577

sociální pracovnice tel.: 283 105 576

ID datové schránky: yhtfxrq

www.hospicstrasburk.cz
facebook: Hospic Štrasburk, zdravotní a sociální služby





paní alenka 


