
Lůžkový hospic pro Hradecko 
 

Oblastní charita Hradec Králové připravuje stavbu lůžkového hospice ve 
Stěžerách na Královéhradecku, reaguje tak na potřeby této služby v regionu.  

Cílem projektu je:  

 Pečovat o nevyléčitelně nemocné pacienty, a to nejen v jejich 
biologických, ale i psychických, sociálních a duchovních potřebách  

 Pomáhat pozůstalým, tedy  blízkým a rodinám, které klienty doprovázejí  
 Zařízení o kapacitě 16 - 20 lůžek poskytující nepřetržitou péči 24/7 
 Zahájení provozu v roce 2024 

Ze studie k územnímu řízení vyplynuly předpokládané náklady na výstavbu 
hospice ve výši cca 100 mil. Kč. Počítáme s dotacemi z evropských fondů,  
Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové. Máme i vlastní zdroje 
např. z pořádání benefičních akcí. Bez podpory nadací, sponzorů 
a soukromých dárců se však neobejdeme. 

Prosíme, pomozte nám vybudovat důstojné místo poslední péče pro 
nevyléčitelně nemocné. Přispět můžete v rámci veřejné sbírky na účet číslo 
255 515 348/0300, variabilní symbol 555. Kontakt pro dárce: 778 726 269  
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