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Vážení přátelé, 

 

 

rádi bychom Vás pozvali dne 25.3. 2014  na slavnostní setkání u příležitosti  

pětiletého výročí založení Domácího hospice Duha, o.p.s.  v Hořicích, které se 

uskuteční v Radničním sále Městského úřadu v Hořicích od 16.00 hodin. 

 

 

 

Program: 

 

 

1. Zahájení, úvodní slovo Jana a MUDr. Pavel Sieberovi, zakladatelé Domácího 

hospice Duha, o.p.s. v Hořicích 

 

2. Starosta Městského úřadu v Hořicích p. Ivan Doležal 

 

3. První vstup zpěvačky Evy Henychové 

 

4. Zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml 

 
5. Radní Královéhradeckého kraje pro sociální oblast PaedDr. Josef Lukášek  

 

6. Radní Královéhradeckého kraje pro zdravotní oblast PharmDr. Jana 

Třešňáková 
 

7. Komentovaná prezentace aktivit Domácího hospice Duha 

 

8. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký 

 

9. MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče v ČR 

 

10. Zakončení a diskuze. Hudebně doprovodí kytarový recitál Evy Henychové, 

která je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, 

ale především charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí 

všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout 

hluboko pod povrch skutečností všedního života. 
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Domácí hospic Duha v Hořicích je zdravotně-sociální zařízení, které poskytuje 

komplexní domácí hospicovou péči.  

 

Hlavním důvodem založení organizace byla systémově nedostatečná dostupnost 

paliativní péče v Královéhradeckém kraji pro všechny věkové kategorie a skupiny 

pacientů v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Od svého založení usiluje o zajištění kvalifikované pomoci a péče nemocným 

s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních dnech jejich 

života v domácím prostředí. Pomáhá nést nemocnému jeho životní úděl a vyloučit z 

jeho posledních měsíců a dní života nesnesitelnou tělesnou bolest i psychické utrpení. 

Hospicová domácí péče umožňuje, že za všech okolností bude respektována lidská 

důstojnost pacienta a poskytnuta podpora jeho blízkým.  

Všestranně podporujeme rodiny, které na sebe s naší pomocí převezmou péči o 

blízkého umírajícího. Pro ně byla zřízena  odbornou sociální poradna pomáhající jak 

samotnému nemocnému, tak pečujícímu, překonat těžkou životní a často i sociální 

situaci. Součástí poradenství je také péče v období truchlení, zvládnutí projevu 

zármutku pozůstalých, pomoc překonávat různé překážky při procesu adaptace na 

nový život bez milované osoby. Tato služba, sociální poradenství, je poskytována i 

terénní formou. Domácí hospic provozuje také půjčovnu zdravotních a 

kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytné při ošetřování těžce nemocných a 

imobilních pacientů v domácím prostředí. Spolupracuje s ošetřujícími lékaři, 

specialisty na léčbu bolesti, s onkologickými pracovišti, zajišťuje sociální a duchovní 

péči. 

Snaží se nabízet pomoc a podporu dalším nově vznikajícím domácím hospicům a být 

aktivní při výchově naší společnosti ve vztahu k těžce nemocným a umírajícím. 

Odbourává předsudky vůči hospicům a lidem, kteří pečují o umírající. Domácí hospic 

se  v tomto kraji stává  místem života a přijetí, setkání a naděje.  

Klub Duha slouží k setkávání lidí nejen onkologicky nemocných, ale i lidí zdravých 

a dále sympatizujících s naší činností. Hlavní myšlenkou klubu je odtabuizovat pojem 

smrti tak, abychom ji považovali za nezbytnou a přirozenou součást našeho života. 

Věnujeme se rozvoji a edukaci v paliativní péči. 
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