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Domov sv. Karla Boromejského je církevní zaﬁízení, v nûmÏ se
spojují ãtyﬁi svûty a vytváﬁejí tak zcela ojedinûl˘ projekt. Jsou to
ﬁeholnice Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského,
vûkem pokroãilí a nemocní lidé, odsouzené Ïeny a civilní zamûstnanci. Tyto ãtyﬁi svûty se setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytváﬁely prostﬁedí vzájemné sluÏby a spolupráce.

HLAVNÍ âINNOST DOMOVA
Sociální pobyty pro seniory – Mnoho rodin, které peãují o svého
vûkem pokroãilého a nesobûstaãného ãlena, se ãasto ocitne v tíÏivé situaci, kdy po pﬁechodnou dobu nemohou tuto péãi sami zajistit nebo jsou vyãerpané a potﬁebují si odpoãinout, aby se mohli dál o svého blízkého starat. Nebo je potﬁeba pﬁeklenout urãité
období od podání Ïádosti do umístûní seniora do trvalého zaﬁízení, kdyÏ uÏ péãe doma není vÛbec moÏná. Tato potﬁeba je základní my‰lenkou pﬁechodn˘ch pobytÛ ze sociálních dÛvodÛ. Po
dobu, kdy je star˘ ãlovûk v na‰í péãi, se mu snaÏíme poskytovat
komplexní péãi, která zahrnuje kromû o‰etﬁování také rehabilitaci, aktivizaci pomocí ergoterapie a kulturních akcí, usilujeme
o obnovení schopností sebeobsluhy, dopﬁejeme mu vyuÏívat moÏností duchovní péãe, respektujeme podle moÏností individuální
potﬁeby v‰ech svûﬁen˘ch. Obûtavá práce personálu je jednotnû
motivována my‰lenkou milosrdenství, která charakterizuje poslání Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského. Proto
se nám daﬁí dosahovat dobr˘ch v˘sledkÛ. V˘znamn˘mi pﬁispûvateli na sociální pobyty klientÛ jsou: Ministerstvo práce a sociálních
vûcí, Magistrát hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 13 a Praha 17.
V roce 2003 jsme poskytli komplexní sociální péãi 201 klientovi na 49 lÛÏkách urãen˘ch pro pﬁechodné sociální pobyty v dvoulÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním zaﬁízením. PrÛmûrná délka pobytu je 3 mûsíce.
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prostﬁedí pomocí nabídky duchovních sluÏeb, pﬁijímá pacienta se
v‰emi jeho jednotliv˘mi pﬁáními a potﬁebami, umírající obklopuje
pozornou úãastí s odborn˘m ti‰ením bolestí a obtíÏí. SnaÏíme se
o to, aby na‰e zaﬁízení nebylo jen „poskytovatelem sluÏeb“, ale domovem, kde je v na‰í péãi star˘m lidem dobﬁe. V míﬁe, v jaké se
nám to daﬁí, jsou na‰i pacienti vdûãní a spokojení.
Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2003 poskytli 137 pacientÛm pﬁeváÏnû v tﬁílÛÏkov˘ch pokojích a ve tﬁech ‰estilÛÏkov˘ch pokojích uzpÛsoben˘ch pro nároãnou o‰etﬁovatelskou péãi dlouhodobû nemocn˘ch pacientÛ.
Denní stacionáﬁ – Denní pobyty v pﬁíjemném prostﬁedí stacionáﬁe jsou dal‰í velkou pomocí rodinám i star˘m lidem, kteﬁí u nás
tráví v‰ední dny po dobu, kdy ti, kdo o nû doma peãují, jsou v zamûstnání. Tyto pobyty jim umoÏÀují prodlouÏení doby, kdy kaÏd˘
veãer a o víkendech mohou b˘t ve sv˘ch rodinách a necítí se z nich
pﬁedãasnû vylouãeni umístûním v trvalém zdravotnickém zaﬁízení. Jsou to lidé vûkem pokroãilí, nesobûstaãní a ãasto handicapovaní fyzick˘m nebo psychick˘m postiÏením. Bûhem pobytu ve stacionáﬁi je o nû v‰estrannû postaráno nejen celodenním stravováním a hygienickou péãí, ale hlavnû také celodenním ergoterapeutick˘m a rehabilitaãním programem, pestrostí rÛzn˘ch ãinností, které mohou sledovat nebo jich b˘t úãastni a zároveÀ je velmi
dobﬁe naplÀována potﬁeba sociálního kontaktu ve skupinû, o niÏ
peãuje laskav˘ personál. Denní pobyty klientÛ ve stacionáﬁi jsou
umoÏnûny dotacemi Ministerstva práce a sociálních vûcí, Magistrátu hlavního mûsta Prahy, pﬁíspûvky Mûstské ãásti Praha 6 a Nadaãního fondu Most Nadûje.
Denní péãi poskytujeme ve v‰edních dnech od 7 do 16.30 hod.
Kapacita denního stacionáﬁe je 25 míst. Poplatek ãiní 125,- Kã na
jeden den.

Zdravotní pobyty pro seniory – PacientÛm na lÛÏkách LDN umoÏÀujeme doléãovací a rehabilitaãní pobyty po dobu, kdy uÏ nepotﬁebují akutní lékaﬁskou péãi, ale neobejdou se bez péãe o‰etﬁovatelské. Proto, aby se mohli pokud moÏno ve zlep‰eném stavu
vrátit do sv˘ch rodin anebo stabilizováni pﬁejít do zaﬁízení trvalé
péãe, poskytujeme jim nároãnou péãi lékaﬁÛ a zdravotnického
personálu, která vychází z moderních geriatrick˘ch poznatkÛ a je
doplÀována rehabilitací. Zahrnuje rovnûÏ v‰estrannou aktivizaci,
zaji‰Èuje moÏnost úãasti na kulturních poﬁadech, vytváﬁí láskyplné

Kurs sv. Zdislavy – Tím, Ïe pﬁímo v budovû Domova ve vyãlenûn˘ch
prostorách sídlí Oddûlení v˘konu trestu pro Ïeny - souãást Vazební
vûznice v Ruzyni, napomáháme úãinn˘m zpÛsobem resocializaci
odsouzen˘ch Ïen. UmoÏÀujeme jim pracovat na rÛzn˘ch pracovi‰tích Domova a pro vybrané z nich poﬁádáme dvakrát roãnû sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy. Tûmto klientkám se dostane odborné teoretické pﬁípravy i praxe a po absolvování kurzu jsou zaﬁazeny jako
sanitáﬁky na stanicích. Zv˘‰ení kvalifikace jim ãasto pomáhá po
propu‰tûní z v˘konu trestu najít vhodné zamûstnání a uplatnit nabyté znalosti a zku‰enosti. Náklady na kurz nám uÏ druh˘m rokem
hradí firma GlaxoSmithKline, která v tomto roce byla ocenûna

ã. úãtu:174-1950304-504/0600, ge capital bank

D o m o v s vat é h o K a r l a B o r o m e j s k é h o

k ‰ancím 50 163 00 praha-ﬁepy tel. 235 323 247 www.domovrepy.cz sekretariat@domovrepy.cz

spojení: tram ã. 7, 9, 10, koneãná zastávka – Sídli‰tû ¤epy, bus ã. 164, zastávka ·kola ¤epy

ião: 65400143

prestiÏní cenou Bona Via. V roce 2004 podpoﬁí oba kurzy Fond
Kanadského velvyslanectví.
Dobrovolnické aktivity – Velmi vítáme pomoc dobrovolníkÛ, kteﬁí se rÛzn˘m zpÛsobem a nezi‰tnû zapojují do ãinností v Domovû,
v duchu na‰eho poslání. Pomáhají nejen pﬁímo na‰im pacientÛm,
ale i pﬁi zaji‰Èování kulturních a propagaãních aktivit. Jejich práce je koordinovaná a pﬁipravujeme pro nû pravidelná setkání, obohacená napﬁ. pﬁedná‰kami nebo diskusemi. V práci s dobrovolníky je na‰ím v˘znamn˘m partnerem Hestia – národní dobrovolnické centrum a obãanské sdruÏení Dorkas.

REALIZOVANÉ KRÁTKODOBÉ PROJEKTY V ROCE 2003
Rekonstrukce zahrady – V první polovinû roku 2003 probûhla rozsáhlá obnova cest v okrasné zahradû v areálu Domova. Pro snadn˘ pohyb na‰ich obyvatel jsme museli zajistit speciální zámkovou
dlaÏbu, která umoÏÀuje bezproblémov˘ pohyb na invalidních vozících. Na tomto projektu se podílela Nadace Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského, obrubníky poskytlo zdarma DruÏstvo cementáﬁÛ, zámkovou dlaÏbu nabídla s 50% slevou firma Colorbeton. Sponzorsk˘mi pracemi pﬁispûly ve velkém rozsahu firmy: Asko
a Frased. V‰em subjektÛm, které se na tomto projektu podílely,
velmi dûkujeme.
První etapa tvorby PC sítû – Nároãná administrativa (agenda zdravotní, sociální, úãetní, personální..) nás pﬁivedla k nutnosti vytvoﬁení poãítaãové sítû a informaãního systému Domova. V pﬁípravné fázi tvorby poãítaãové sítû nám sponzorsky v˘znamnû pomohla firma Scom detailním zpracováním projektu. Nûkolik poãítaãÛ jsme mohli zakoupit díky grantu Nadace Dobré dílo a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti. Základní software nám poskytly
firmy: Microsoft a Grisoft, velkou ãást komponentÛ pﬁislíbila firma Intelek. Bez dobrodiní v˘‰e uveden˘ch nadací a firem bychom
nebyli schopni realizace tak nároãného projektu. Tímto nám dovolte projevit svou vdûãnost.

PLÁNOVANÉ KRÁTKODOBÉ PROJEKTY V ROCE 2004
Rekonstrukce ‰atny – Na poãátku roku 2004 probûhne pﬁestavba
b˘valé pekárny na ‰atny pro ná‰ zdravotní personál. Dámské ‰at-
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ny se dosud nacházejí v nevyhovujícím prostﬁedí. Tato rekonstrukce suterénních prostor je finanãnû velmi nároãná. Celkov˘
rozpoãet pﬁesahuje jeden milión korun. Zásadní ãástí pﬁispívá
Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského. Na tento projekt jiÏ pﬁispûli v˘znamnou ãástkou: Nadace OBâANSKÉHO
FÓRA, firma Rubikon a Elkovo âepelík. Zprovoznûní nov˘ch zrekonstruovan˘ch prostor plánujeme do konce mûsíce dubna.
Druhá etapa tvorby PC sítû a informaãního systému – V roce 2003
jsme zapoãali pﬁípravné práce na tvorbû datové sítû Domova. Pomoc pﬁislíbily darováním komponentÛ firmy: Obo Bettermann,
Kopos Kolín a Tritón Pardubice. Fyzické vedení trasy by mûlo probíhat ve dvou fázích: pﬁíprava vedení trasy (fa Janus), protaÏení
kabelÛ, v˘sledné zapojení do rozvadûãe a certifikované mûﬁení (fa
CDL kabel). K propojení v‰ech oddûlení musíme je‰tû zajistit dostateãn˘ poãet kompatibilních PC. Paralelnû se zaji‰Èováním hardware se snaÏíme získat software, které bude vyhovovat celému informaãnímu systému Domova – databáze pro jednotlivé oblasti
(ekonomické, zdravotní, sociální, fundraisingové etc.) K zprovoznûní datové sítû by mûlo dojít asi do konce kvûtna roku 2004.
Aplikace databází a za‰kolení v‰ech pracovníkÛ, kteﬁí budou s databázemi pracovat, probûhne v podzimním období ve spolupráci
s Poãítaãovou ‰kolou Gopas.
Obnova vozového parku – Velmi oÏehav˘m problémem Domova
je souãasn˘ „vozov˘ park“. V‰echna vozidla jsou star‰í dvanácti let
(VAZ 2102 kombi – rok v˘roby 1978, ·KODA PICK UP 135 L – rok
v˘roby 1992, ·KODA 1203 M2 – rok v˘roby 1992) – jejich dal‰í nákladná údrÏba pﬁestává b˘t pro Domov únosná. Auta potﬁebujeme pro pﬁevoz pacientÛ, pro dovoz zdravotního a technického
materiálu. K zaji‰tûní bezproblémového provozu Domova potﬁebujeme dvû vozidla (jedno pro pﬁepravu pacientÛ a jedno pro zásobování). V tuto chvíli pﬁislíbila pomoc fa CITROËN âR. Dal‰í
prostﬁedky, úhrnem cca ve v˘‰i 700.000,- Kã, bychom rádi zajistili
formou veﬁejné sbírky a uspoﬁádáním nûkolika benefiãních koncertÛ konan˘ch za tímto úãelem.
Prosíme v‰echny lidi dobré vÛle o pomoc pﬁi realizaci v˘‰e uveden˘ch projektÛ a pﬁedem si dovolujeme projevit upﬁímnou a hlubokou vdûãnost za podporu jakéhokoliv druhu a rozsahu, která je
pro nás zároveÀ povzbuzením pro dal‰í práci v naplÀování hlavního poslání Domova – pomoci lidem v tíÏivé Ïivotní situaci.
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ROZVAHA K 31. 12. 2003
aktiva
Stálá aktiva
ObûÏná aktiva
z toho: Zásoby
Pohledávky
Finanãní majetek
Pﬁechodné úãty

1 315
16 875
877
5 057
9 823
1 080

Aktiva celkem

18 191

INSTITUCIONÁLNÍ DÁRCI ZA ROK 2003

pasiva
Vlastní zdroje
3 343
Cizí zdroje
14 848
z toho: Zákonné rezervy
0
Závazky
13 768
Pﬁechodné úãty
Pasiva celkem

reg. mk ãr / 1.9.1996

1 118
18 191

DIPLOMATIC LADIES’ ASSOCIATION ◆ FARNÍ CHARITA
¤EPY ◆ HESTIA - NÁRODNÍ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
◆ KANADSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE ◆ MAGISTRÁT
HLAVNÍHO MùSTA PRAHY ◆ MALTÉZSKÁ POMOC ◆ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VùCÍ ◆ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ◆ NADACE DOBRÉ DÍLO ◆ NADACE OBâANSKÉHO FÓRA ◆ NADACE VIA ◆ NADACE
VIZE 97 ◆ NADAâNÍ FOND MOST NADùJE ◆ NROS – PROGRAM PHARE ◆ ÚMâ PRAHA 13 ◆ ÚMâ PRAHA 17 ◆ ÚMâ
PRAHA 6 ◆ VùZE≈SKÁ SLUÎBA

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT ZA ROK 2003
náklady
Materiál
Energie
Mzdy a OON
Ostatní náklady

4 259
2 936
14 097
12 480

v˘nosy
Dotace ze st. rozpoãtu 7 207
Granty
429
Dary a pﬁíspûvky
2 342
Úroky
87
Ostatní v˘nosy
20 683

Celkem náklady

33 772

Celkem v˘nosy

ZTRÁTA

30 748

3 024

ZDROJE DOMOVA V ROCE 2003
zdroj
Vlastní ãinnost
Dotace
z toho: MPSV
MHMP
MZâR
Granty
Dary FO
Dary PO
V˘nosy celkem

ãástka
21 424
7 207
4 007
3 000
200
429
937
751

%
69,7
23,4

1,4
3,1
2,4

FIREMNÍ DÁRCI ZA ROK 2003
A.T.FORNAX ◆ AESCU LAB ◆ ALTREVA ◆ AMI COMMUNIKATIONS ◆ APAP ◆ ARDO ◆ ARS PRINT ◆ ARTEP ◆ ASKO ◆
ASKO – SILNICE ◆ AUROTON COMPUTER ◆ BALAKOM ◆
BIMOKAIR ◆ CENTRUM FOTO·KODA ◆ COLORBETON ◆
âESK¯ PORCELÁN ◆ DOMÁCÍ POT¤EBY LUÎINY ◆ DRUÎSTVO CEMENTÁ¤Ò ◆ ELEKTRONIKA FIEDLER ◆ ELKAN
◆ ENFI ◆ EVROPSKÁ DATABANKA ◆ FEMAX TRADING ◆ FK
SYSTÉM ◆ FLORASERVIS ◆ FOTO·KODA ◆ FRASED ◆ FRIDANAIR ◆ GLAXOSMITHKLINE ◆ POâÍTAâOVÁ ·KOLA
GOPAS ◆ GRUNDFOS ◆ HEWLETT-PACKARD ◆ INGS ◆
INTELEK ◆ JOHNY SERVIS ◆ KANIA ◆ KAPITÁN ◆ KATES
PLUS ◆ KH SOFT ◆ KLINMAM CZECH ◆ KRKONO·SKÉ
PAPÍRNY ◆ MAVES ◆ MICROSOFT ◆ MILETA ◆ MP COPIER
◆ OSPAP ◆ PÍSMOMALÍ¤STVÍ DAS ◆ POâÍTAâOVÁ POHOTOVOST ◆ QUICK OFFICE ◆ RAIFFEISENBANK ◆ REFOS ◆
RINGFOTO ◆ RÖSLER ◆ S COM ◆ SAHM GASTRO ◆ SANOFI-SYNTHELABO ◆ SEZZAM ◆ TONER ◆ TONERA ◆
TRANSPORTEXPRES ◆ UNILEVER âR ◆ VMS ◆ VOLF ◆ XERTEC PRAHA

30 747
údaje jsou v tisících Kã

Srdeãnû Vám dûkujeme za Va‰e dary, které nám umoÏní udrÏet
vysokou úroveÀ sluÏby na‰im klientÛm. S Va‰í pomocí mÛÏeme zmírÀovat jejich zdravotní a sociální obtíÏe a vytváﬁet prostﬁedí, kde jsou
obklopeni pochopením a dÛstojnou péãí.
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