
 

 

Již 20 let se Cesta domů snaží, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma. Tam, kde 
to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly a aby pro ně čas 
v závěru života byl naplněný nejen starostmi a vypětím, ale i možností společně 
se scházet, vzpomínat a loučit se.  Provozujeme domácí hospic, mobilní paliativní 
ambulanci, poradnu, podpůrné psychosociální služby, odlehčovací pečovatelské služby 
a půjčovnu pomůcek. Pečujeme i o samotné téma konečnosti života v české společnosti 
a vracíme ho do veřejného prostoru. Vydáváme knihy a letáky, vzděláváme odborníky 
i veřejnost, provozujeme informační portál umirani.cz, natáčíme podcasty. Pomáháme tím 

zmírnit tabu ve společnosti, která se o konci života odmítá nebo neumí bavit. Snažíme se o to, 
aby mobilní hospicová péče byla dostupná všem, kteří o ni požádají. 

 

SBÍRKA PRO CESTU DOMŮ 
 

Věříme, že každý má právo dožít svůj život tak, jak si přeje.  
Umíme doprovázet posledními chvílemi života a naši dárci nám to umožňují. 

Dary jednotlivců a firem tvoří polovinu veškerých příjmů organizace a pro naši 
práci zajišťují nezbytnou finanční podporu a jistotu. Díky nim může být Cesta 

domů svobodná a nezávislá, poskytovat kvalitní paliativní péči všem lidem 
bez rozdílu a podle jejich potřeb, rozvíjet se a inspirovat ostatní.  

 
www.cestadomu.cz 

 
Neumíráme tak, jak bychom si přáli. 80% lidí si přeje zemřít doma mezi svými 
blízkými. Realita je ale přesně opačná, 80% umírá v nemocnicích a LDN. V Praze 
ročně zemře 12 000 Pražanů, u 60% poloviny z nich se jedná o tzv. úmrtí očekávaná, 
tedy výsledek chronického onemocnění, u kterých by v rámci včasně nasazené 
paliativní péče mohlo dojít mnohdy i k prodloužení života, nemluvě o jeho důstojném 
zakončení. Již 21 let se Cesta domů snaží, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít 
doma. 
 
 

 
 
 
 
Česká společnost stárne, řada pacientů se sice dožívá vyššího věku díky metodám, 
které lidský život prodlužují, ale mají mnoho zdravotních potíží. Paliativní péče 
zásadně mírní utrpení a dává šanci na dobrý, snesitelnější a důstojný život s nemocí, 
který mnohdy díky tomu může i prodloužit. Multiprofesní hospicová péče je stále 
z velké části hrazena ze  soukromých zdrojů. Jeden den péče o jednoho klienta Cesty 
domů je 6 265 Kč. Úhrada zdravotních pojišťoven se pohybuje kolem 1/3 této částky. 

 
 
Chtěli bychom vás poprosit 
o možnost podpory ve formě firemní 
sbírky pro zachování rozsahu našich 
služeb přímé péče v tomto roce, který 
je náročný pro ziskový i neziskový 
sektor.  
  

http://www.cestadomu.cz/
https://www.darujme.cz/firemni-vyzvy/


 

 

Na dárcovské platformě Darujme.cz najdete tyto 3 okruhy sbírek, ve kterých 
se dá založit jednoduchým způsobem firemní výzva i s možností matchingu. 

 
Nemocnice doma 

podpora Domácího hospice a Paliativní ambulance 
Domácí hospic Cesty domů zajišťuje v režimu 24/7 s pomocí 
multiprofesního týmu péči o  nevyléčitelně nemocné pacienty 
v závěru života a jejich blízké, aby náročné období zvládli. Paliativní 
ambulance nabízí péči a podporu i pacientům, které buď z 
kapacitních důvodů nebo proto, že ji ještě nepotřebují, nepřijmeme 
do hospicové péče ať už doma, nebo v naší michelské ambulanci. 
 
  
 
 

 
Péče a podpora 

podpora Podpůrných služeb a Poradny  
Psychosociální pracovníci a terapeuti podporují jak nemocné, tak 
i jejich blízké a jsou oporou i zdravotnickému týmu Cesty domů. 
Pomohou s komunikací v rodině, s úřady či dalšími odborníky. 
Usnadní situaci, kdy jsou v rodině děti. Podpoří rodinu při úmrtí 
pacienta a nabídnou pozůstalostní péči. Poradna zodpoví a podpoří 

kohokoli, kdo se na nás obrátí o pomoc v obtížné situaci.
 
 
 
 

 
Odlehčení a pomoc 

podpora Podpůrných služeb a Poradny  
Proškolení asistenti a dobrovolníci pomáhají v rodinách pacientů s 
každodenní péčí, praktickými věcmi, stráví s nemocným volný čas 
či ho pohlídají během noci tak, aby si pečující mohli na chvíli 
odpočinout. Pomoc v rodinách doma nebo pobytovou službu na 
Praze 4 nabízíme i rodinám mimo naši hospicovou či ambulantní 
péči.  
 
 
 
 
Díky soukromým darům, které tvoří více než polovinu příjmů, mohla být Cesta domů 
vždy svobodnou, sebejistou a nezávislou organizací a jako lídr na poli domácí 
paliativní péče určovat směr a inspirovat ostatní. Pomozte nám jí být i nadále.  
 
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.  
 
Děkujeme za Váš čas a podporu.      Cesta domů. 
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