V Liberci 14. června 2013

Tisková zpráva
Lidé přispívali do kasičky
na budoucí krajský hospic
Každý, kdo chtěl, měl ve čtvrtek 13. června šanci podpořit i třeba nepatrnou částkou péči o
umírající a nevyléčitelně nemocné v kraji. V areálu budoucího lůžkového hospice v ulici U Sirotčince
totiž pořádala Hospicová péče sv. Zdislavy Zahradní slavnost – Benefici pro hospic.
Na hospicovou péči v Libereckém kraji přispěli lidé zakoupením perníkové cihly nebo voňavého
mýdla. Benefice pro hospic přilákala téměř stovku návštěvníků, kteří si v kulturním programu
poslechli vystoupení skupin Aries a Gospel choir, mohli ochutnat pizzu z mobilní pece, a také si
prohlédnout celý areál a seznámit se s architektonickým návrhem rekonstrukce budovy bývalého
sirotčince. Ten by se měl do konce příštího roku proměnit v krajský lůžkový hospic.
„Vedení města si velmi dobře uvědomuje, jak lůžkový hospic, v němž by mohli důstojně dožít
nevyléčitelně nemocní lidé, v Libereckém kraji chybí. Proto jsme ostatně nezaváhali a pro stavbu
budoucího hospice věnovali městskou budovu i s pozemky,“ poznamenala primátorka Liberce Martina
Rosenbergová. „Město je připraveno pomoci s hospicem také v budoucnu, kdykoli to bude potřeba,“
doplnila.
Kromě primátorky města přišli na benefici do zahrady areálu také dva současní krajští radní – Zuzana
Kocumová a Petr Tulpa. V průběhu podvečera dorazil i primátor Jablonce nad Nisou Petr Beitl.
Nechyběli zde ani lékaři, zdravotní sestry, dobrovolníci a zástupci organizací, jejichž náplní je péče o
staré a nevyléčitelně nemocné lidi. Podívat se přišel také bývalý radní Libereckého kraje Pavel
Petráček, který měl ve svém volebním období přípravu projektu na starosti.
„Potěšilo mne, kolik lidí na benefici do zahrady areálu budoucího hospice přišlo. Radost mi udělali
také politici, kteří se tu sešli bez ohledu na svou stranickou příslušnost. Rádi bychom pořádali
podobnou Zahradní slavnost každý rok,“ řekla Taťjána Janoušková, ředitelka Hospicové péče sv.
Zdislavy, o.p.s., společnosti, která bude budoucí zdravotnické zařízení provozovat. „Výši částky,
kterou se nám podařilo vybrat, zatím neznáme. Zveřejníme ji na našich internetových stránkách v
pondělí 17. června po rozpečetění pokladniček na Magistrátu města Liberce,“ dodala.
Město Liberec darovalo Libereckému kraji areál bývalého dětského domova v ulici U Sirotčince v
hodnotě téměř 23 milionů korun na podzim roku 2011 s podmínkou, že tam do konce letošního roku
otevře kraj hospic s 20 až 28 lůžky. Posléze Liberec souhlasil s posunutím termínu o jeden rok.
Budova z přelomu 19. a 20. století potřebuje kompletní rekonstrukci, projekt počítá také s přístavbou
dalších křídel. Výstavba lůžkového hospice bude z velké části placena z evropských dotací. Je jedním
z projektů IPRM – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Suma, o kterou je v rámci IPRM na hospic

žádáno, činí zhruba 80 milionů. K těmto penězům přidá Liberecký kraj dalších 12 milionů korun jako
povinnou patnáctiprocentní spoluúčast.
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