
 

 

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje péči o nevyléčitelně 
nemocné a umírající dospělé i děti v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich 
blízkým. Veřejně prosazuje přijetí vědomí, že umírání je důležitá součást života. Usiluje 
o společenské změny, které by umožnily, aby mobilní hospicová péče byla dostupná 
všem, kteří o ni požádají. Tomuto úsilí se věnuje stejnou měrou jako přímé péči o vlastní 
pacienty. 
 

 

Pobytové odlehčovací služby Cesty domů nabízejí 

nepřetržitou péči lidem v pokročilých a konečných 

stadiích nevyléčitelné nemoci. Poskytujeme péči 

klientům upoutaným nemocí trvale na lůžko 

a umožňujeme odpočinek jejich pečujícím. Na základě 

zkušeností víme, že je důležité mít dostatek sil 

pro celou dobu péče, a to není snadné. Někdy může 

pomoci nechat se na určitý čas v péči vystřídat. 

Pečujícím využití pobytových odlehčovacích služeb 

umožní mít čas pro sebe, pro vlastní odpočinek 

a načerpání sil. Mohou se věnovat svým zálibám a záležitostem. 

 
Pro péči o klienty na lůžkách potřebujeme: 

• trvanlivé potraviny (káva, čaj, sladkosti, cukr, sůl, trvanlivé pečivo a uzeniny, paštiky 

a pomazánky, ovocné šťávy a sirupy, nápoje, pivo, instantní kaše, ovocné přesnídávky 

apod.)  

• hygienické prostředky a drogerie (kapesníky, kosmetické ubrousky, toaletní papír, 

pomůcky na holení apod.) 

 

Všechno, co nabízíme pacientům a klientům i široké 

veřejnosti, by nebylo možné bez potřebného zázemí, 

které tvoří tým fundraisingu a péče o dárce 

i nezbytný servis administrativní, ekonomický 

a provozně-technický. Cesta domů by také nebyla 

kompletní bez své druhé oblasti činnosti, kterou je 

komunikace, osvěta a vzdělávání. Cesta domů 

v rámci svého nakladatelství pravidelně vydává 

publikace pro odbornou i laickou veřejnost, provozuje 

specializovanou knihovnu, pořádá semináře a kurzy 

ve vzdělávacím centru, a snaží se pomocí osvětové činnosti (komunikace s médii, provozování 

informačních webů atd.)  zlepšit informovanost veřejnosti o mnohdy zbytečně tabuizovaném tématu 

smrti a umírání ve společnosti. 

 

Pro zajištění provozu zázemí kanceláří Cesty domů potřebujeme: 

• kancelářské potřeby (kancelářský papír, euroobaly, lepící pásky, fixy, tužky, korektory, 

propisky, dopisní obálky apod.) 

• čistící prostředky (jar, prací prášek, aviváž, úklidové potřeby, tablety do myčky apod.) 

 

Uspořádání věcné sbírky ve prospěch Cesty domů

https://www.cestadomu.cz/odlehcovaci-sluzby/pobytove
https://www.cestadomu.cz/knihy
https://www.cestadomu.cz/vzdelavani


 

 

V dobročinných obchodech Cesty domů prodáváme knihy a publikace z našeho nakladatelství 

o smutku a radosti na konci života. Spolupracujeme se skvělými českými výtvarníky, spisovateli 

a designery a tvoříme s nimi papírenské zboží, jako jsou pohlednice, kalendáře, balící papír atd. 

Prodáváme také zboží z druhé ruky, oblečení a drobnosti s příběhem, které stále skvěle slouží. 

• Darované věci přijímáme v obou obchodech ve středu v čase 11–14 hodin a ve čtvrtek  

14–16 hodin. Přijímáme pouze nepoškozené, kvalitní, znovu prodejné předměty a oblečení, 

seznam naleznete zde. 

 

Co se dá stihnout za 14 dní 
Naši klienti mají před sebou průměrně čtrnáct dnů ve chvíli, kdy je Cesta domů přijímá do péče. 

Často to jsou lidé, kteří se o své diagnóze dozvěděli teprve před pár měsíci a mnozí z nich ani 

prognózu neznají, protože jim ji v nemocnici neřekli. Většina z nich má akutní a neřešené fyzické 

symptomy – těžko kontrolované bolesti, zvracení, delirantní stavy; k tomu se může přidávat 

existenciální bolest z loučení s životním partnerem, s dětmi, s životní perspektivou vůbec. Mnozí 

z našich pacientů za sebou nechávají malé děti v předškolním nebo školním věku, jiní po sobě 

naopak nechávají rodiče, pro které je nesmírně bolestivé smířit se s faktem, že život jejich dítěte 

končí dříve, než ten jejich. 

 

Statisticky řečeno, ve chvíli, kdy se mobilní tým 

paliativní péče objevuje poprvé v domácnosti nově 

přijatého pacienta, má zhruba 14 dnů na to, aby 

tohle všechno změnil. Nastavil léčbu fyzických 

projevů nemoci a zajistil nepřetržitou dostupnost 

pomoci v případech, kdy se stav akutně zhorší; 

pomohl psychicky, dodal naději, stal se oporou 

vyčerpané rodině. Jinými slovy, máme jen dva 

týdny na to, abychom jednomu člověku pomohli 

svět změnit v místo, které se dá snesitelným 

a důstojným způsobem opustit. U mnoha z našich 

pacientů se nám to podařilo a víme, že se z jejich posledních dnů stalo období, které představovalo 

určitou životní hodnotu pro ně i pro jejich okolí. 

 

Snažíme se, aby byl život snesitelný a smysluplný i v posledních chvílích. Bez dárců by to nebylo 

možné. Vážíme si každého daru a projevené důvěry. Dary tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty 

domů. Umíme doprovázet lidi posledními chvílemi jejich života a vy nám to umožňujete. Dohromady 

tvoříme ideální tým. Společně můžeme mnoha lidem měnit poslední chvíle života k lepšímu.  

 

Děkujeme za Váš čas a podporu! 

 
Eva Van Wagenen, firemní fundraising a péče o dárce 

Tel.: 776 822 444, email: eva.van.wagenen@cestadomu.cz  

www.cestadomu.cz 

https://www.cestadomu.cz/obchody
https://www.cestadomu.cz/sites/default/files/soubory/cd_letak_co_prijima_obchod_a5_tisk_2021.pdf
mailto:eva.van.wagenen@cestadomu.cz
http://www.cestadomu.cz/
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