PLÁNOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2005
Hospicov˘ pokoj – O tûÏce nemocné a umírající pacienty se staráme po stránce lékaﬁské, o‰etﬁovatelské i duchovní. Víme, Ïe nestaãí zajistit pouze hygienické a zdravotní potﬁeby. Je velmi dÛleÏité chápat i potﬁebu bytostnou a nejhlub‰í, která ãlovûku nakonec zÛstává jako poslední a jediná. Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli zﬁídit speciální pokoj, kter˘ umoÏní pacientÛm v terminálním stádiu Ïivota dÛstojn˘ odchod ve spojení se sv˘mi nejbliÏ‰ími.
Jsou rodiny, které chtûjí své blízké s láskou doprovázet, ale na sloÏité a odborné o‰etﬁování nemají potﬁebné znalosti a sílu. V Domovû se snaÏíme tuto potﬁebu nemocného, aby mu byl nûkdo nablízku, naplÀovat doprovázením – ãastou pﬁítomností personálu,
dobrovolníkÛ, ﬁádov˘ch sester, asistentky duchovní péãe, knûze.
Zaﬁízení hospicového pokoje má pﬁipomínat více domov neÏ nemocnici. Pﬁesto se neobejde bez speciálního vybavení jako je polohovací lÛÏko, zvedák, pojízdná koupací vana, pojízdn˘ oxygenátor, injekãní pumpa a jiné pomÛcky. Vûﬁíme, Ïe díky dobrodiní lidí chápajících tuto sluÏbu budeme moci jiÏ v tomto roce nabízet potﬁebn˘m péãi ve speciálnû vybaveném pokoji. âást provozních nákladÛ jiÏ pﬁislíbil hradit Magistrát hlavního mûsta Prahy, Úﬁad mûstské ãásti Praha 4 a Diplomatic Ladie’s Association.
âást vybavení hospicového pokoje bude hrazen z grantu Nadace
dobré dílo a z prostﬁedkÛ veﬁejné sbírky.
Celkové náklady na poﬁízení základního vybavení a provoz hospicového pokoje na jeden rok se pohybují kolem 950 000 Kã.
Polohovací postele – Pro ãlovûka 24 hodin upoutaného na lÛÏko
je nezbytností kvalitní polohovací postel s pﬁíslu‰enstvím. Z dÛvodu pﬁedcházení proleÏenin musí b˘t takové lÛÏko vybaveno antidekubitní matrací a podloÏkou. K vybavení patﬁí dále v‰e, co
usnadÀuje fyzickou námahu sestrám a uspokojení kaÏdodenních
potﬁeb pacienta. Zhruba polovina postelí v Domovû jiÏ splÀuje
tyto parametry. Postupnû bychom rádi vymûnili v‰echny staré dosluhující postele za moderní polohovací. V první polovinû roku
chceme tento úãel propagovat v rámci veﬁejné sbírky.
Náklady na poﬁízení jednoho lÛÏka s pﬁíslu‰enstvím jsou cca
70 000 Kã. K dovybavení Domova tûmito postelemi nám chybí
prostﬁedky ve v˘‰i 3 000 000 Kã.
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Bezbariérové úpravy– Projekt se zab˘vá bezbariérovou stavební
úpravou – rekonstrukcí nûkolika vstupních prostor v pﬁízemí Domova. Celkem 7 dvoukﬁídl˘ch dveﬁí chceme opatﬁit automatick˘mi otvíraãi a umoÏnit tak snadn˘ pohyb lidem na vozíãku a mnoha dal‰ím klientÛm i náv‰tûvníkÛm Domova, kteﬁí mají omezené
pohybové funkce. Postupnû chceme realizovat bezbariérovou pﬁestavbu 7 dvoukﬁídl˘ch dveﬁí v pﬁízemí. Tyto úpravy jsou finanãnû
velmi nároãné, a proto poãítáme s etapovou realizací podle získan˘ch finanãních prostﬁedkÛ a priorit jednotliv˘ch vstupÛ.
Bezbariérová úprava jednoho dveﬁního prostoru se pohybuje kolem 120 000 Kã. Celkov˘ rozpoãet projektu (úprava 7 vstupÛ) je
840 000 Kã.

DLOUHODOBÉ PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Zabezpeãení Domova – V loÀském roce do‰lo v Domovû ke krádeÏi a nám nezb˘vá, neÏ ‰patné zabezpeãení komplexnû a systémovû ﬁe‰it a pﬁedcházet tak dal‰ím podobn˘m situacím. Projekt
má umoÏnit etapové ﬁe‰ení zaji‰tûní Domova z hlediska bezpeãnosti, pﬁístupov˘ch systémÛ (hlavní vchod, kostel, lÛÏková oddûlení, suterén, prádelna, pavilony A+B, vjezdovou bránu) s vyuÏitím stávajícího kamerového systému a ostatních bezpeãnostních
prvkÛ, které se nám jiÏ podaﬁilo zajistit ( napﬁ. bezpeãnostní dveﬁe). Celé ﬁe‰ení musí umoÏnit zachování souãasného charakteru
provozu Domova, kter˘ je otevﬁen˘ a vstﬁícn˘ pro pacienty i náv‰tûvníky. V souãasné dobû zpracovává ná‰ velk˘ donor – firma
Scom - komplexní projekt na zabezpeãení Domova. Celkové náklady nejsou zatím vyãísleny.
Odpoãinková zahrada – V roce 2005 zahajujeme pﬁípravné práce
na tvorbû odpoãinkové zahrady. Hlavním dÛvodem k její realizaci ve v˘chodní ãásti Domova je bezprostﬁední pﬁístup pro na‰e pacienty pﬁímo ze suterénu Domova, kam se snadno dostanou v˘tahem. V loÀském roce, v souvislosti s rekonstrukcí b˘valé pekárny,
jiÏ proto bylo vytvoﬁeno sociální zázemí pro vozíãkáﬁe, které se
nachází v blízkosti budoucí zahrady. Souãasná kvûtinová zahrada
v severní ãásti pozemku Domova je pro imobilní pacienty daleko,
a proto bez doprovodu tûÏko pﬁístupná. Nová odpoãinková zahrada bude vytvoﬁena na plo‰e cca 3000 m2. SlouÏit bude pﬁede-
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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
star˘m nemocn˘m lidem.
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Spotﬁeba materiálu
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ROZVAHA K 31. 12. 2004

â

◆
SVùT STAR¯CH A NEMOCN¯CH LIDÍ
◆
SVùT ¤EHOLNÍCH SESTER
◆
SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ
◆
SVùT ODSOUZEN¯CH ÎEN
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Správní rada Domova sv. Karla Boromejského
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáãková, Jitka Chvalovská,
MUDr. Zdenûk Kalvach, JUDr. Jan Kavka, S.M. Vincenta Koﬁínková, MUDr. Jiﬁí Pauli, Mgr. Marie ·amánková, JUDr. Jiﬁina VoÀková.
Dûkujeme v‰em ãlenÛm správní rady za pomoc a práci v
radû bez nároku na odmûnu.
S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Fr˘decká
pﬁedstavená Domova

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

ZDROJE DOMOVA V ROCE 2004
zdroj
Vlastní ãinnost
z toho: platby VZP
platby za sociální pobyty
dal‰í
Provozní dotace
z toho: MPSV
MHMP
MZâR
Investiãní dotace
Granty
Dary FO
Dary PO
Veﬁejná sbírka
Ostatní
V˘nosy celkem

ãástka
20 323
13 001
5 273
2 049
7 207
2 769
4 238
200
900
774
1 502
1 859
200
435
30 747
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v‰ím pacientÛm Domova, ale také jejich náv‰tûvám, dobrovolníkÛm i zamûstnancÛm. Zahrada musí b˘t bezbariérová, nenároãná na údrÏbu, se zastﬁe‰en˘mi místy proti de‰ti a slunci. Budovat
ji chceme po etapách na sobû nezávisl˘ch technologicky a finanãnû. Sponzorem pﬁípravného projektu okrasné zahrady je ateliér LandART. Tímto bychom chtûli váÏen˘m pánÛm z ateliéru
co nejsrdeãnûji podûkovat za nabídku pomoci. Dal‰ím v˘znamn˘m donorem realizace odpoãinkové zahrady je sestra Monika
Weidenkopf. Celkové náklady na tento projekt nejsou vyãísleny.
Realizace jednotliv˘ch etap bude plnû záviset na dobrodiní firem
a jednotlivcÛ.
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DÁRCI ZA ROK 2004
FIRMY
Ardo east trading company spol. s r. o., Arsprint, spol. s r. o.,
Bell School, a. s., CDL Kabel, s. r. o., Centrum Foto‰koda, Citroën âR s. r .o., EnFi, Ferona a. s., Floraservis, GlaxoSmithKline, Poãítaãová ‰kola Gopas, Intelek spol. s. r. o., Janus spol.
s. r. o., Jetmar a Partner s. r. o., Johnny servis, Kapitán s. r. o.,
Králíãek s. r. o., Lepton studio, spol. s r. o., Maves s. r .o., Microsoft s. r. o., Novera spol. s r. o., OBO Bettermann Praha
s. r. o., OmADeg - Josef Turchich, OP Tiger, spol. s r. o., Ospap
a. s., PP-produktion, PraÏské sluÏby a. s., Primalex a. s., Remax
spol. s r. o., Ringfoto s. r. o., Rubidea, Rubikon, Sakret CZ k. s.,
Scom s. r. o, Sebold Centron s. r. o., Stomix Praha s. r .o., T.D.
line s. r. o., Tresorag - Firesafe s. r .o., Unicore náﬁadí s. r. o.,
Unilever âR, s. r. o., Xertec Praha spol. s r. o., Zapa beton, a. s.
Dary právnick˘ch osob Domovu v roce 2004 byly poskytnuty
ve v˘‰i 1 859 000 Kã.
INSTITUCE
Diplomatic Ladie’s Association, Fórum dárcÛ, Hestia – Národní
dobrovolnické centrum, International Women’s Association
of Prague, Maltézská pomoc, Magistrát hlavního mûsta Prahy,
Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, Nadace Divoké husy, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
Nadaãní fond Vincentinum, NROS – Program Phare EU, VûzeÀská sluÏba âR, Waldorfská aktivita o. s., Úﬁad mûstské ãásti Praha 6, Úﬁad mûstské ãásti Praha 17. Státní a samosprávní
instituce, nadace a nadaãní fondy nám poskytly ve formû dotací, pﬁíspûvkÛ a grantÛ v roce 2004 celkem 8 881 000 Kã.
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A DOBROVOLNÍCI
Velice si ceníme pomoci jednotlivcÛ, kteﬁí podpoﬁili ãinnost
Domova finanãnû, materiálnû, ale i prací nebo odbornou radou. Individuální dárci pﬁispûli Domovu v roce 2004 celkovou
ãástkou 1 502 000 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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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 spolu vytváﬁely prostﬁedí
vzájemné sluÏby a spolupráce.

POSLÁNÍ A HLAVNÍ âINNOST DOMOVA
Posláním Domova je péãe o vûkem pokroãilé a nemocné lidi.
Toto poslání naplÀujeme poskytováním sociálních a zdravotních pobytÛ na lÛÏkovém oddûlení (93 lÛÏek) a v denním stacionáﬁi (25 míst). Na lÛÏkovou ãást pﬁijímáme pacienty na pﬁechodnou dobu, po kterou rodina není sama schopna zajistit
kvalitní péãi o svého nemocného nebo nesobûstaãného ãlena.
Sociální pobyty pro seniory – V˘znamn˘mi pﬁispûvateli na sociální pobyty klientÛ jsou: Ministerstvo práce a sociálních vûcí,
Magistrát hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 6, Praha
13, Praha 17 a Praha – Suchdol. V roce 2004 jsme poskytli komplexní sociální péãi 268 klientÛm na 49 lÛÏkách pro pﬁechodné
sociální pobyty v dvoulÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním
zaﬁízením. PrÛmûrná doba pobytu byla 3 mûsíce.
Zdravotní pobyty pro seniory – Pﬁíspûvek na provoz jsme získali do Ministerstva zdravotnictví, zásadním zdrojem pro ãerpání financí na provoz lÛÏek LDN jsou platby poji‰Èoven, zejména VZP. Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2004 poskytli 127 pacientÛm pﬁeváÏnû v tﬁílÛÏkov˘ch pokojích, uzpÛsoben˘ch pro nároãnou o‰etﬁovatelskou péãi dlouhodobû nemocn˘ch pacientÛ.
Denní stacionáﬁ - Denní pobyty klientÛ ve stacionáﬁi jsou finanãnû podpoﬁeny dotacemi Ministerstva práce a sociálních
vûcí, Magistrátu hlavního mûsta Prahy a pﬁíspûvky Mûstské ãásti Praha 6. Na provoz stacionáﬁe v roce 2004 v˘znamnû pﬁispûla
firma GlaxoSmithKline. Celodenní péãi poskytujeme ve v‰edních dnech od 7 hod do 16.30 hod, kapacita denního stacionáﬁe je 25 míst. Poplatek na jeden den ãiní od r. 2004 125 Kã.
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PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2004
Kurs sv. Zdislavy - Tradiãní vzdûlávací o‰etﬁovatelsk˘ kurs s akreditací MZ, primárnû urãen˘ pro klientky vûzeÀské sluÏby, v roce
2004 podpoﬁil Fond Kanadského velvyslanectví v Praze a VûzeÀská sluÏba âR. V poﬁadí jiÏ 14. bûhu kursu, kter˘ se konal
22. ledna aÏ 18. kvûtna, se úãastnilo pût klientek VS. 15. bûh
kursu byl zahájen 13. srpna a 11. listopadu 2004 bylo ‰esti
absolventkám slavnostnû pﬁedáno osvûdãení.
Rekonstrukce ‰atny – Na poãátku roku 2004 probûhla pﬁestavba
b˘valé pekárny na ‰atny pro ná‰ zdravotní personál. Dámské ‰atny se dosud nacházely v nevyhovujícím stísnûném prostﬁedí. Tato
rekonstrukce suterénních prostor byla finanãnû velmi nároãná.
Celkov˘ rozpoãet dosáhl jednoho miliónu korun. Zásadní finanãní ãástkou pﬁispûla Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského. V˘znamn˘m zpÛsobem se na tomto projektu dále
podílely firmy a nadace: Amirro, Cesaro, Elkovo âepelík, Elmo
Schoﬁ, Li-vi Praha, Remax, Rubidea, Rubikon, Sanitec, Sebold
a T. D. Line, Nadace Dobré dílo, Nadace Obãanského fóra. V‰em,
kteﬁí pﬁispûli ke zlep‰ení prostﬁedí pro na‰e sestry, velmi dûkujeme.
Zrekonstruovanou ‰atnu pro zdravotní sestry jsme slavnostnû otevﬁeli za úãasti mnoha dárcÛ dne 15. dubna 2004.
Dokonãení tvorby PC sítû – Nároãná administrativa (agenda zdravotní, sociální, úãetní a personální) nás pﬁivedla k nutnosti vytvoﬁení poãítaãové sítû a informaãního systému Domova. V pﬁípravné fázi tvorby poãítaãové sítû nám bezplatnû 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 poskytla firma Intelek,
dále pak Obo Bettermann, Kopos Kolín a Tritón Pardubice. Vedení trasy se ujala bez nároku na honoráﬁ firma Janus, protaÏení
kabelÛ a v˘sledné zapojení do rozvadûãe a certifikované mûﬁení
odbornû a bezplatnû zajistila firma CDL kabel. Aplikace databází
a za‰kolení v‰ech pracovníkÛ, kteﬁí budou s databázemi pracovat,
bude pokraãovat v roce 2005 ve spolupráci s Poãítaãovou ‰kolou
Gopas. Celou síÈ tvoﬁí 26 PC ve v‰ech oddûleních Domova. Komunikaci s vnûj‰ím svûtem formou bezdrátového pﬁipojení na internet nám s minimálními vstupními náklady zajistila firma OmADeg. Bez dobrodiní v˘‰e uveden˘ch firem a nadací bychom nebyli
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schopni realizace tak nároãného projektu. Tímto nám dovolte
projevit svou vdûãnost.
Projekt PC sítû byl rozdûlen do dvou fází, z nichÏ první byla realizována jiÏ v pﬁede‰lém roce. K slavnostnímu zahájení provozu
datové sítû do‰lo 17. ãervna 2004.
Stavba plotu – Naléhavá potﬁeba plotu ve v˘chodní ãásti zahrady
zahájila dlouhodob˘ projekt na vytvoﬁení odpoãinkové zahrady
pro na‰e pacienty. Více informací o tomto projektu uvádíme v ãásti plánovan˘ch projektÛ. Hlavním donorem projektu odpoãinkové zahrady, kter˘ navazuje na bezbariérové úpravy v suterénu
Domova, je sestra Monika Weidenkopf. Bez stavebního materiálu, kter˘ nám laskavû poskytly firmy: Jetmar a Partner, LB Cemix,
Novera, Sakret a Zapa beton, by stavba plotu byla pﬁíli‰ finanãnû
nároãná a nemohli bychom brzy v celém projektu zahrady pokraãovat. VáÏení dárci, dovolte nám touto cestou vyjádﬁit úctu
k va‰í nezi‰tné pomoci.
Dne 8. listopadu 2004 byla dokonãena stavba plotu jako nutná
pﬁíprava k projektu odpoãinkové zahrady pro pacienty Domova.
Malování první ãásti Domova – Splnûní hygienick˘ch podmínek
si vyÏádalo nové vymalování interiérÛ. V tomto roce jsme byli
schopni díky velkorysosti spoleãnosti Kapitán s. r. o. vymalovat
pﬁízemí a 1. patro Domova. Celkov˘ objem vymalovan˘ch prostor
pﬁesahuje 8000 m2. Díky firmám Stomix a Primalex jsme mohli
realizovat sen kaÏdého zdravotnického zaﬁízení – projasnit pokoje na‰ich pacientÛ tepl˘mi odstíny barev a zpﬁíjemnit tak jejich
pobyt. Sponzorské malíﬁské práce pﬁislíbila spoleãnost Kapitán
s. r. o. také v roce 2005.
První ãást malování Domova probûhla v dobû od 17. srpna do 19.
listopadu 2004.
Obnova vozového parku – Velk˘m problémem Domova byl je‰tû
v dobû nedávno minulé „vozov˘ park“. V‰echna vozidla byla star‰í patnácti let. V tuto chvíli mÛÏeme s velkou radostí konstatovat,
Ïe dvû pÛvodní vozidla, která sv˘m stavem ohroÏovala zdraví jak
pacientÛ, tak zamûstnancÛ Domova, jsou nahrazena nov˘mi. Tﬁetí vÛz slouÏící k dovozu zdravotního a technického materiálu
bude pﬁedán do uÏívání v první polovinû roku 2005 firmou Kompakt v rámci projektu Sociální automobil. Zde je na místû podûkovat mnoha lidem, kteﬁí byÈ jen malou ãástkou (napﬁ. zakoupením malého autíãka ãi vstupenky na benefiãní koncert) pﬁispûli na nákup tûchto vozÛ. Velk˘ dík patﬁí také firmû Citroën âR,
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Nadaci Divoké husy, Úﬁadu mûstské ãásti Praha 6 a Ministerstvu
práce a sociálních vûcí.
K slavnostnímu pﬁedání klíãkÛ od vozu Citroën Berlingo do‰lo
pﬁi pﬁíleÏitosti koncertu Jana Buriana 7. listopadu. Druh˘ vÛz
Volkswagen Transporter byl pﬁedán spoleãnû s úpravou pro pﬁevoz vozíãkáﬁÛ v rámci druhého Adventního koncertu dne 5. prosince 2004.
Rozvoj dobrovolnick˘ch aktivit – Velmi vítáme pomoc dobrovolníkÛ, kteﬁí se rÛzn˘m zpÛsobem a nezi‰tnû zapojují do ãinností
Domova v duchu na‰eho poslání. Pomáhají nejen pﬁímo na‰im
pacientÛm, ale i pﬁi zaji‰Èování kulturních a propagaãních aktivit. Jejich práce je koordinovaná vy‰kolen˘m pracovníkem Domova. Dobrovolníci mají moÏnost pravideln˘ch setkání, obohacená napﬁ. odborn˘mi pﬁedná‰kami nebo diskusemi. V práci
s dobrovolníky je na‰ím v˘znamn˘m partnerem Hestia - národní
dobrovolnické centrum, které za finanãní pomoci Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti zkvalitÀuje dobrovolnou sluÏbu v zaﬁízeních pro seniory.
Projekt „Zvy‰ování efektivity dobrovolnictví jako nástroj zlep‰ování kvality péãe a dÛstojnosti Ïivota seniorÛ“ byl zahájen 16. srpna 2004 a pokraãuje aÏ do poloviny roku 2005 .
Jednotná prezentace Domova – Potﬁeba vytvoﬁení jednotné prezentace Domova na veﬁejnosti byla aktuální jiÏ v roce 2003. Teprve aÏ po získání grantu z programu Phare EU bylo moÏné zaãít
tuto potﬁebu realizovat. Velmi povedené propagaãní materiály
Domova (od hlaviãkového papíru, pﬁes infolisty aÏ po plakáty na
kulturní akce poﬁádané Domovem) jsou dílem v˘tvarnice Adriany Skálové v úzké spolupráci s Luká‰em HyÈhou (Lepton studio).
Webové stránky vytvoﬁil Dominik Turchich. Dal‰ími v˘znamn˘mi
donory jsou: firmy Arsprint, Králíãek, Ospap a OP Tiger. Fotografické sluÏby poskytují Domovu zdarma: Zdenûk Nikel, Emil
a Eva Franãeovi, Martin Pospí‰il dále pak firmy Ringfoto a Centrum Foto‰koda. V‰em ve velké úctû dûkujeme za velkorysou pomoc a milou spolupráci.
Dne 20. záﬁí 2004 bylo Domovu sv. Karla Boromejského udûleno
1. místo agenturou Agnes v celostátní soutûÏi „B˘t vidût“ v kategorii nejlep‰í v˘roãní zpráva neziskového sektoru za rok 2003.
Dne 3. bﬁezna 2005 byla Domovu udûlena cena veﬁejnosti v kategorii fotopﬁíbûh, kter˘ vytvoﬁil Emil Franãe s názvem „Jak jsem
vidûl Domov“. Tent˘Ï fotodokument získal 2. místo od odborné
poroty mûsíãníku Grantis.
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VE¤EJNÁ SBÍRKA A BENEFIâNÍ AKCE V ROCE 2004
Veﬁejná sbírka – Dne 22. 4. 2004 byla oficiálnû zahájena veﬁejná
sbírka na podporu Domova sv. Karla Boromejského s platností
na 3 roky na celém území âR. Úãelem v‰ech forem sbírky v roce
2004 bylo získání finanãních prostﬁedkÛ na nákup auta pro pﬁevoz pacientÛ. V roce 2005 budou finanãní prostﬁedky z veﬁejné
sbírky vûnovány na nákup polohovacích postelí pro na‰e pacienty. Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám pﬁispûli na speciální sbírkov˘
úãet u Raiffeisenbank 1061010610/5500 tﬁeba jen malou ãástkou. KdyÏ se nám podaﬁí dárce identifikovat, obratem zasíláme
písemné podûkování a potvrzení o darované ãástce pro daÀové
úãely.
K 31. 12. 2004 pﬁi‰lo na sbírkov˘ úãet od individuálních dárcÛ
78 000 Kã.
Pouliãní sbírkové akce – Obyvatelé sedmi mûstsk˘ch ãástí Prahy
mûli moÏnost 22. 6. a 21. 9. 2004 potkat v ulicích hlavního mûsta studenty v bíl˘ch triãkách, oznaãen˘ch logem Domova sv. Karla Boromejského. Veﬁejnou sbírku Domov poﬁádal za úãelem získání finanãních prostﬁedkÛ na koupi automobilu pro pﬁepravu
pacientÛ. K úspû‰nosti sbírky napomohli studenti devíti praÏsk˘ch stﬁedních ‰kol, kteﬁí byli ochotni vûnovat svÛj ãas pro dobrou vûc. Dûkujeme studentÛm ze Stﬁední odborné ‰koly specializaãní a Vy‰‰í odborné ‰koly Arita, Stﬁední zdravotnické ‰koly
v Ruské, Smíchovské stﬁední prÛmyslové ‰koly, Stﬁední prÛmyslové ‰koly technologie masa, Stﬁední prÛmyslové ‰koly grafické,
Stﬁední prÛmyslové ‰koly potravináﬁské technologie, Stﬁední sociální ‰koly sv. Zdislavy, Stﬁední odborné ‰koly a Stﬁedního odborného uãili‰tû Drtinova a Stﬁední prÛmyslové ‰koly dopravní.
Domov sv. Karla Boromejského dûkuje za podporu v‰em dárcÛm.
Pouliãní sbírkou se podaﬁilo díky laskavé podpoﬁe obãanÛ Prahy získat v prvním kole 36 000 Kã a v druhém 29 000 Kã.
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Dárcovská SMS – V ﬁíjnu jsme na základû podaného projektu
u Fóra dárcÛ získali moÏnost úãastnit se pilotního projektu v âR
s názvem „Dárcovská SMS“. Jedná se zatím o nejjednodu‰‰í formu dárcovství v rámci veﬁejné sbírky. KaÏd˘ kdo za‰le SMS ve tvaru DMS DOMOVREPY a ode‰le na 87777 pﬁispûje Domovu 27
Kã. Cena kaÏdé SMS je 30 Kã + DPH. V pﬁípadû správného odeslání kaÏd˘ obratem obdrÏí podûkování a potvrzení na svÛj mobilní telefon. Dûkujeme v‰em za podporu tohoto projektu, kter˘ pokraãuje také v roce 2005.
K 31. 12. 2004, tedy za ãtyﬁi mûsíce od zprovoznûní hesla DOMOVREPY, jsme obdrÏeli 437 DMS tzn. 11 799 Kã
Benefiãní koncerty – V roce 2004 jsme uspoﬁádali velké mnoÏství zajímav˘ch kulturních akcí. Benefiãní koncerty se uskuteãnily v kostele sv. Rodiny, v refektáﬁi Domova, ale také v klá‰terní
zahradû. Vût‰ina interpretÛ vystoupila bez nároku na honoráﬁ.
Dûkujeme ãlenÛm Ztracené kapely, Spirituál kvintetu, Hradi‰Èanu, ·tûpánu Rakovi, Petru Mukovi, Gappels, Janu Burianovi,
Karlu âernochovi a v‰em, kteﬁí vystoupili v rámci Adventních
koncertÛ a Vánoãních koncertÛ. V˘znamn˘m zpÛsobem podpoﬁil na‰i kulturní ãinnost ÚMâ Praha 17, zdvojnásobením v˘tûÏku benefiãního koncertu pﬁispûla Nadace Divoké husy.
V˘tûÏek z prodeje vstupenek na benefiãní koncerty poﬁádané
Domovem v roce 2004 je 115 000 Kã.

Prodej sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ – Bûhem benefiãního koncertu Hradi‰Èanu a Dûtské pouti poﬁádané v zahradû Domova jsme v rámci veﬁejné sbírky prodávali symbolická autíãka. Tato autíãka (hraãky) nám poskytly darem firmy: Dino-Ravensburger, Ferdinandovské pol‰táﬁky, Hanel Toys, Mikro, Wiky a Yoko. Rádi bychom
podûkovali tûm, kteﬁí nám sbírkové pﬁedmûty darovali, ale samozﬁejmû také v‰em, kdo nám jejich zakoupením pomohli.
Celkov˘ v˘tûÏek z prodeje sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ v roce 2004 je
20 000 Kã.
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