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âTY¤I SVùTY POD JEDNOU ST¤ECHOU
◆
SVùT STAR¯CH A NEMOCN¯CH LIDÍ
◆
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◆
SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ
◆
SVùT ODSOUZEN¯CH ÎEN
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1. Základní údaje
Název:
Status:
Registrace:
Zﬁizovatel:
Statutární zástupce:
Iâ:
DIâ:
Adresa:
Telefon/fax:
web:
e-mail:
Bankovní spojení:

Domov sv. Karla Boromejského
Církevní právnická osoba
Ministerstvo kultury âR, 1. 9. 1996
Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského
S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Fr˘decká – pﬁedstavená
65400143
CZ65400143
K ·ancím 50/6, 163 00 Praha 17 – ¤epy
235 323 248/235 302 720
www.domovrepy.cz
sekretariat@domovrepy.cz
bûÏn˘ úãet: 174-1950304504/0600 u GE Money Bank; sbírkov˘ úãet: 1061010610/5500 u Raiffeisenbank

Správní rada
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáãková, Jitka Chvalovská, JUDr. Jan Kavka, S. M. Amidea Rybecká,
MUDr. Jiﬁí Pauli, Mgr. Marie ·amánková, JUDr. Jiﬁina VoÀková, JUDr. MUDr. Lubomír Vondráãek

Domov sv. Karla Boromejského je charitativní zaﬁízení, v nûmÏ se spojují ãtyﬁi svûty a vytváﬁejí tak zcela ojedinûl˘ projekt. Jsou to jednak 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.
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2. Úvod – slovo pﬁedstavené

3. DÛleÏité zmûny roku 2007
Dne 1. 1. 2007 vstoupil v úãinnost Zákon ã.180/2006 Sb.
o sociálních sluÏbách a provádûcí vyhlá‰ka ã. 505/2006 Sb.
Tyto právní pﬁedpisy vnesly do poskytování sociálních sluÏeb
mnoho zmûn z aspektu administrativního i organizaãního.

Jeden druhému darem...
Nemûli jste nûkdy pocit, Ïe v dne‰ní dobû více neÏ dﬁíve proÏíváme inflaci slova? B˘váme zaplavováni mnoÏstvím slov, která ztrácejí svÛj
autentick˘ a hlubok˘ v˘znam. Slovu „dar“ v‰ichni rozumíme – ale co
se nám vybaví pod pojmem „dar jeden druhému, dar sebe sama...“?
Právû tohle motto jsme si zvolili za hlavní motiv, znázornûn˘ v logu
na‰eho Domova.
Nechceme, aby se jednalo o prázdnou frázi, ale o pravdivé vyjádﬁení
na‰eho Ïivota a na‰í práce, v níÏ kaÏd˘ z nás souãasnû pﬁijímá
i dává. Nakolik objevujeme a pﬁijímáme hodnotu vlastního Ïivota,
nakolik nalézáme pravdu o sobû a uvûdomujeme si svou vlastní cenu,
natolik jsme schopni vidût hodnotu Ïivota druh˘ch se v‰ím, co k nûmu
patﬁí. Îivota v kaÏdé jeho etapû a jakékoliv podobû; v dozrávání stáﬁí
ãasto spojeném s nemocí, slabostí, omezením fyzick˘ch i du‰evních sil
a závislostí na pomoci druh˘ch. MoÏná také v podobû doãasného omezení osobní vnûj‰í svobody, kdy v‰ak ãlovûk neztrácí moÏnost pro rÛst
a promûny motivÛ a hodnot ve svobodû vnitﬁní.
Vzájemné sdílení pomoci i hledání hodnot Ïivota svého i druh˘ch, abychom byli pro sebe navzájem darem upﬁímn˘m v míﬁe, v jaké
k tomu dorÛstáme, je tu zároveÀ pramenem radosti. Takto se rozlévá
atmosféra pﬁátelství, utvrzovaná kaÏd˘m úsmûvem, ochotou poslouÏit,
naslouchat, povzbudit, potû‰it... i kaÏd˘m podûkováním pacientÛ,
jimÏ je u nás dobﬁe.
Za toto pojetí práce ve prospûch nemocn˘ch dûkuji pﬁedev‰ím
v‰em sv˘m spolupracovníkÛm. Veﬁejnosti dûkuji za podporu a pﬁízeÀ
nám vûnovanou a o dal‰í Vás i v ãase pﬁí‰tím prosím, abychom mohli
nadále dne‰ní spoleãnosti vydávat pﬁesvûdãivé svûdectví o smyslu
a kvalitû sluÏby církevního zaﬁízení.

Nov˘ zákon pﬁinesl Domovu následující zmûny:
Poskytovaná sociální sluÏba byla dle § 44 cit. zákona novû
vymezena jako „odlehãovací sluÏba“. Do‰lo ke kompletnímu
pﬁepracování dosud uÏívan˘ch Ïádostí o umístûní seniora
a smluv mezi klientem a Domovem, v podstatû vznikly úplnû
nové. Dle citované vyhlá‰ky byl vytvoﬁen zcela nov˘ ceník sociálních sluÏeb. Novinkou se stalo i vypracování StandardÛ
kvality poskytování sociálních sluÏeb, vytvoﬁení nov˘ch smûrnic, vnitﬁního ﬁádu Domova a metodiky práce. Zamûstnanci, kter˘ch se zmûny dot˘kají, byli novû pro‰koleni.
Zmûny v zákonodárství neznamenaly jen jistou administrativní zátûÏ, ale i nutnost dal‰ích investic do Domova (napﬁíklad dovybavení zástûnami pro zachování intimity a soukromí klienta k jednotliv˘m lÛÏkÛm), zv˘‰ily se náklady na
‰kolení zamûstnancÛ, vzrostly nûkteré provozní v˘daje. Vûﬁíme v‰ak, Ïe v‰echno toto úsilí nebylo marné a bude slouÏit
ku prospûchu na‰ich klientÛ.
Domov je kombinovan˘m zaﬁízením, které nabízí jak sluÏby sociální, tak i zdravotní. Vznikl tedy problém s faktick˘m
oddûlením a vyãlenûním sluÏeb sociálních tak, aby plnû odpovídaly poÏadavkÛm zákona. KdyÏ jsme hledali ﬁe‰ení, jak
se v praxi nov˘m zmûnám pﬁizpÛsobit, chvíli se nám zdálo,
Ïe jedinou moÏností je Domov rozpÛlit na Domovy dva. Nakonec se nám problém podaﬁilo vyﬁe‰it reorganizací jednotliv˘ch úsekÛ a máme radost, Ïe pro na‰e klienty a ‰irokou
veﬁejnost zÛstáváme tím star˘m znám˘m Domovem s vlídnou
tváﬁí.

Sestra Konsoláta Mgr. M. Fr˘decká
pﬁedstavená Domova sv. Karla Boromejského
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4. Poskytované sluÏby
A) Sociální pobyty pro seniory – odlehãovací sluÏba
Odlehãovací sluÏba slouÏí rodinám, které se samy starají o svého vûkem pokroãilého a nesobûstaãného ãlena. V situacích, kdy
po pﬁechodnou dobu nemohou tuto péãi samy zajistit nebo jsou
ãlenové rodiny vyãerpaní a potﬁebují si odpoãinout, aby nabrali nov˘ch sil a dále se mohli o svého blízkého starat, nabízí Domov právû odlehãovací sluÏbu. Jsou také pﬁípady, kdy je senior
opu‰tûn˘ a stane se nesobûstaãn˘m nebo rodina jiÏ nároãnou
péãi nezvládá. âasto je nutné také pﬁeklenout urãité období od
podání Ïádosti do umístûní seniora do trvalého zaﬁízení sociálních sluÏeb (domova dÛchodcÛ). V tûchto situacích opût pomÛÏe odlehãovací sluÏba.
Po dobu, kdy je star˘ ãlovûk v na‰em Domovû, se mu snaÏíme poskytovat komplexní péãi, která zahrnuje kromû o‰etﬁování také rehabilitaci a aktivizaci pomocí ergoterapie i kulturních akcí. Hlavním cílem je dosáhnout pokud moÏno obnovení schopností sebeobsluhy, aby senior odcházel domÛ nebo do
trvalého zaﬁízení v dobré kondici. Vzhledem k tomu, Ïe Domov
je církevní zaﬁízení, nabízí i moÏnosti duchovní péãe, která je
zaji‰Èována knûzem, duchovní asistentkou a ﬁádov˘mi sestrami.
Obûtavá práce personálu je motivována my‰lenkou milosrdenství, která charakterizuje poslání Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského. Zamûstnanci, kteﬁí o klienty peãují, respektují podle moÏností individuální potﬁeby v‰ech svûﬁen˘ch.
V roce 2007 jsme poskytli komplexní péãi 192 klientÛm na
34 lÛÏkách pro pﬁechodné sociální pobyty v dvoulÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním zaﬁízením. PrÛmûrná doba pobytu
ãinila 2 mûsíce.
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 seniorÛm umoÏÀují prodlouÏení doby, kdy kaÏd˘ veãer
a o víkendech mohou b˘t ve sv˘ch rodinách a necítí se z nich
pﬁedãasnû vylouãeni trval˘m umístûním v zaﬁízení sociálních
sluÏeb. Jsou to lidé vûkem pokroãilí, nesobûstaãní a ãasto handicapovaní. Bûhem pobytu ve stacionáﬁi je o nû v‰estrannû postaráno. Zabezpeãujeme jim celodenní stravování a hygienic-
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kou péãi, dále pak ergoterapeutické a rehabilitaãní cviãení,
a také mnohé aktivity, které mohou sledovat nebo jich b˘t
úãastni. Denní program je pﬁizpÛsobován aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potﬁebám na‰ich klientÛ. Spoleãnou ãinností naplÀujeme potﬁebu sociálního kontaktu ve
skupinû.
Denní stacionáﬁ je otevﬁen ve v‰edních dnech od 7 do
16.30 hod. Jeho kapacita ãítá 25 míst.
B) Zdravotní pobyty pro seniory
PacientÛm na lÛÏkách následné o‰etﬁovatelské péãe 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
trvalého zaﬁízení sociálních sluÏeb, poskytujeme jim nároãnou péãi lékaﬁÛ a zdravotnického personálu, která vychází
z moderních geriatrick˘ch poznatkÛ a je doplÀována rehabilitací. SluÏba pacientÛm zahrnuje rovnûÏ v‰estrannou aktivizaci. Zaji‰Èuje také moÏnost úãasti na kulturních poﬁadech.
Za pﬁispûní duchovních sluÏeb vytváﬁíme láskyplné prostﬁedí, pﬁijímáme pacienta se v‰emi jeho jednotliv˘mi pﬁáními
a potﬁebami. Umírající obklopujeme 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
se staﬁí lidé dobﬁe cítí. Odmûnou je nám spokojenost a vyjádﬁená vdûãnost na‰ich pacientÛ.
V roce 2007 jsme díky pﬁíspûvku Ministerstva zdravotnictví âR mohli zakoupit nové dezinfektory moãov˘ch lahví
a podloÏních mís, abychom tak zv˘‰ili hygienick˘ standard
a komfort v péãi o na‰e pacienty.
Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2007 poskytli na 60
lÛÏkách 213 pacientÛm pﬁeváÏnû v tﬁílÛÏkov˘ch pokojích a ve
tﬁech ‰estilÛÏkov˘ch pokojích, uzpÛsoben˘ch pro nároãnou
o‰etﬁovatelskou péãi dlouhodobû nemocn˘ch.
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5. Projekty roku 2007
V prÛbûhu roku 2007 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehãovací sluÏby
• Sociálnû o‰etﬁovatelská péãe o seniory
• Denní stacionáﬁ pro seniory a zdravotnû postiÏené
• Nároãná o‰etﬁovatelská péãe o chronicky nemocné pacienty
v pokroãilém vûku
• Humanizace závûreãné etapy lidského Ïivota
• Zkvalitnûní péãe o nemocné sociálnû slabé seniory prostﬁednictvím zapÛjãování rehabilitaãních a kompenzaãních pomÛcek
• Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
• Odpoãinková zahrada pro imobilní pacienty – I. etapa
• Dárcovská SMS na rok 2007
Popis náplnû prvních ãtyﬁech projektÛ je obsaÏen v kapitole
4. Poskytované sluÏby. Finanãnû tyto projekty podporují zejména MPSV, Hlavní mûsto Praha, Mûstské ãásti Praha 2, Praha 4,
Praha 6 , Praha 17, MZ âR a zdravotní poji‰Èovny.
Humanizace závûreãné etapy lidského Ïivota
O tûÏce nemocné a umírající pacienty se staráme po stránce
lékaﬁské, o‰etﬁovatelské i duchovní. Uvûdomujeme si, 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 - potﬁebu smíﬁení se svûtem a odchodem z nûj. 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, rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, dobrovolníkÛ, ﬁádov˘ch sester, asistentky duchovní péãe i 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.
Projekt podpoﬁily: Hlavní mûsto Praha a Diplomatic Ladies
Association.
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Zkvalitnûní péãe o nemocné sociálnû slabé seniory prostﬁednictvím zapÛjãování rehabilitaãních a kompenzaãních pomÛcek
Realizací tohoto projektu jsme docílili vybavení na‰í rehabilitace potﬁebn˘mi pomÛckami, které jsou zapÛjãovány
klientÛm a pacientÛm na‰eho Domova.
Projekt finanãnû podpoﬁilo Ministerstvo zdravotnictví âR.
Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
V samostatné ãásti budovy Domova sídlí Oddûlení v˘konu trestu pro Ïeny, které je souãástí Vazební vûznice v Ruzyni. Odsouzen˘m Ïenám umoÏÀujeme pracovat na rÛzn˘ch
úsecích Domova. Jedná se napﬁíklad o pomoc v kuchyni, prádelnû, úklidu a na zahradû. MoÏnost rozmanité a smysluplné práce v kolektivu spolupracovníkÛ má na Ïeny v˘raznû
kladn˘ vliv a napomáhá k udrÏení sociálních kontaktÛ a získání dobr˘ch návykÛ. RovnûÏ setkávání se svûtem nemocn˘ch se jim stává podnûtn˘m pﬁínosem pro zmûnu jejich
sm˘‰lení, pﬁátelsk˘ a vstﬁícn˘ postoj zamûstnancÛ jim pomáhá pﬁehodnotit svou minulost a rozhodnout se pro dobré
znovuzaãlenûní do spoleãnosti. Pro vybrané Ïeny poﬁádáme
dvakrát roãnû rekvalifikaãní sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy, kter˘ je akreditován Ministerstvem zdravotnictví a ve kterém se
jim dostane odborné teoretické pﬁípravy i praxe. Po absolvování kurzu jsou zaﬁazeny jako sanitáﬁky na oddûlení s pacienty. Zv˘‰ení kvalifikace pomÛÏe Ïenám po propu‰tûní z v˘konu trestu najít vhodné zamûstnání a uplatnit nabyté znalosti a zku‰enosti.
Realizaci kurzu odbornû a organizaãnû zaji‰Èuje Domov
a finanãnû ho v roce 2007 podpoﬁila VûzeÀská sluÏba âR.
Odpoãinková zahrada pro imobilní pacienty – I. etapa
I v roce 2007 jsme pokraãovali v budování odpoãinkové
zahrady pro na‰e pacienty. Spoleãnost Hochtief CZ, a. s. nám
darovala zrekonstruovan˘ historick˘ altánek z pﬁelomu 19.
a 20. století, kter˘ bude slouÏit k odpoãinku na‰ich pacientÛ. Podaﬁilo se nám tak o kousek roz‰íﬁit první odpoãinkové
zákoutí. Jeho souãástí byla i stavba zahradního pódia. Tû‰í
nás, Ïe se nám za pﬁispûní dárcÛ a pomocí grantÛ podaﬁilo
získat prostﬁedky na jeho v˘stavbu, zastﬁe‰ení a základní úpravu podlahy.
Stavba vlastního pódia pro konání zahradních koncertÛ
byla na‰í prioritou, jelikoÏ se tyto koncerty staly tradiãní souãástí kulturního dûní v na‰em Domovû. Vybudování vlastní-
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6. Zdroje financování
Je zapotﬁebí zdÛraznit, Ïe jsme nestátní nezisková organizace a na‰e zdroje jsou vÏdy nejisté. Základními pilíﬁi na‰eho vícezdrojového financování jsou dotace, platby poji‰Èoven a klientÛ. Tyto pﬁíspûvky v‰ak zdaleka nepokr˘vají skuteãné provozní náklady (o investiãních ani nemluvû). KaÏdoroãnû Ïádáme o granty a prosíme o podporu individuální a firemní dárce. V˘znamn˘m zdrojem je i veﬁejná sbírka.
TrÏby
Tvoﬁí nejv˘znamnûj‰í ãást zdrojÛ. Jedná se o platby zdravotních poji‰Èoven a úhrady klientÛ za poskytnuté sociální
sluÏby. V roce 2007 trÏby ãinily 35 104 000 Kã.

ho zastﬁe‰eného pódia nám umoÏní konání vût‰ího mnoÏství
koncertÛ a tím i získávání finanãních prostﬁedkÛ pro Domov.
V rámci kulturních akcí, které se konají v prostorách zahrady,
dochází také ke sbliÏování ‰iroké veﬁejnosti s posláním a ãinností
Domova.
Spoluúãastí na tomto projektu mohou dárci podpoﬁit na‰i
snahu obstarávat si ãást prostﬁedkÛ vlastní ãinností.
Dûkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
a sestﬁe Monice Weidenkopf z Mnichova za finanãní podporu,
spoleãnosti LandART atelier s.r.o. za dosavadní pomoc a spolupráci pﬁi realizaci odpoãinkové zahrady, panu Ing. arch. Stanislavu Bûhalovi za projektování zahradních staveb, firmû Dektrade, a. s. za darování materiálu na stﬁechu zahradního pódia
a firmû So & Ti, s. r. o. za zhotovení stﬁechy.

Dárcovská SMS na rok 2007
Tento projekt je popsán v následující kapitole a probíhá za
podpory Fóra dárcÛ.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Dotace a granty
Bez dotací a grantÛ by Domov nemohl vÛbec existovat.
Tvoﬁí druhou nejv˘znamnûj‰í poloÏku na‰eho rozpoãtu.
Jsme vdûãní za podporu, kterou nám instituce vûnují.
V roce 2007 jsme získali od MPSV, MZ âR, Hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 2, Praha 4, Praha 6 a Praha 17,
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a Diplomatic Ladies Association celkovou ãástku 9 644 000 Kã.
Individuální dárci
Díky dobrodiní individuálních dárcÛ jsme v roce 2007 obdrÏeli na provoz Domova 2 194 000 Kã. Je nám líto, Ïe nemÛÏeme veﬁejnû podûkovat v‰em, kteﬁí se o tuto sumu zaslouÏili, neboÈ jejich v˘ãet by pﬁesahoval moÏnosti této zprávy. Upﬁímnû si v‰ak váÏíme v‰ech bez ohledu na v˘‰i poskytnutého daru.
Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2007 podpoﬁily celkovou ãástkou 1 927 000 Kã. Na‰e podûkování patﬁí pﬁedev‰ím následujícím : ADASTRA, s.r.o. , AeskuLab, s.r.o.,
ALSIMA, a.s., ALTREVA spol. s r.o., AMWAY âR, s.r.o., Arsprint, spol. s r.o., ATREA spol. s r.o., AVANTI Miloslava Procházková, BHL Consult, spol. s r.o., Centrum Foto‰koda, COMAP, spol. s r. o., âeská federace potravinov˘ch bank, âeská a slovenská obec dûlostﬁelecká, o.s., Dektrade, a.s., Diplomatic Ladies, D.U.K. H&C, s.r.o., Europlakat, spol. s r.o.,
FLORASERVIS Jarmila Pejpalová, Fórum dárcÛ o.s., Gla-
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xoSmithKline, s.r.o., GE Money Bank, a.s., Henkel âR, spol.
s r.o., HOCHTIEF CZ, a. s., Ing. Josef Civín – auditor, International Women’s Association of Prague, JANUS, spol. s r.o., Jaroslav Hájek autodoprava, JHS Laboratory, s.r.o., Jídelní a lÛÏkové vozy, a.s., JUDr. Eduard Ky‰persk˘, notáﬁ, Kanadská obchodní komora v âeské Republice, Kanlux, s.r.o., Knihaﬁství Polák, spol. s r.o., Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, KOVOV¯ROBA MONT, spol. s r.o., Králíãek, s.r.o.,
LandART atelier, s.r.o., Lepton studio, spol. s r.o., Magistrát hlavního mûsta Prahy, Martin Novák – zámeãnické a montáÏní práce, MAVES, s.r.o., Medacor, s.r.o., Medlin, s.r.o., Mûstská ãást
Praha 2, Mûstská ãást Praha 4, Mûstská ãást Praha 6, Mûstská ãást
Praha 17, Microsoft, s.r.o., Ministerstvo práce a sociálních vûcí,
Ministerstvo zdravotnictví âR, MRAMORKA, s.r.o.,Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, Nadace Dobré dílo sester
sv. Karla Boromejského, Nadaãní fond Vincentinum, Nadace
Divoké husy, Nadace Mariastar – Humanity, Maltézská pomoc,
Obãanské sdruÏení MARANATHA, OSKA, s.r.o. OSPAP, a.s.,
PraÏská plynárenská, a.s., PraÏské sluÏby, a.s., Ringfoto, s.r.o.,
Rödl & Partner Audit, s.r.o., Rytíﬁsk˘ ﬁád kﬁiÏovníkÛ s ãervenou
hvûzdou, So & Ti, s.r.o., SPORT GAMES WIN a.s., Skupina nezávisl˘ch podnikatelÛ Romana âíÏka, Spoleãenství pomocníkÛ
ﬁádu sv. Lazara, Spoleãnost pro obnovu ﬁepsk˘ch tradic, Stavební
geologie – geotechnika, TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s.,
WHITE and CASE, advokátní kanceláﬁ, ZAPA beton, a.s. a mnoh˘m dal‰ím.
Veﬁejná sbírka
V dubnu roku 2007 jsme obnovili veﬁejnou sbírku, která se
stala v˘znamn˘m zdrojem financování potﬁeb Domova a vyhlásili jsme novou kampaÀ, která sbírku provázela.
KampaÀ „Pomozte nám dostat Domov do rovnováhy“:
Domov sv. Karla Boromejského

POMOZTE NÁM DOSTAT DOMOV DO ROVNOVÁHY

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

reg. mk ãr / 1.9.1996
ProtoÏe na‰e hospodaﬁení kaÏd˘m rokem konãilo nemalou ztrátou, která se postupnû nasbírala aÏ do v˘‰e cca 3 mil.
Kã, vyhlásili jsme sbírkovou kampaÀ s pﬁíznaãn˘m názvem
„Pomozte nám dostat Domov do rovnováhy“. Na‰í snahou
bylo získat finanãní prostﬁedky na pokrytí ztráty. abychom
jako správná „neziskovka“ konãili na „nule“. S odstupem ãasu
se ukázalo, Ïe kampaÀ byla více neÏ úspû‰ná, jelikoÏ se nám,
resp. na‰im dárcÛm podaﬁilo dostat hospodaﬁení Domova
nejen do rovnováhy, ale dokonce do plusu. Lidé spojili síly
a nenechali Domov v nesnázích. Za tento poãin si v‰ichni zaslouÏí ná‰ obdiv a velik˘ dík. Je tûÏké vyjádﬁit slovy, jak velmi
cenná je pro nás skuteãnost, Ïe lidé Domovu vûﬁí a nenechají
ho „na holiãkách“.

Ke konci roku 2007 ãinil zÛstatek na‰eho sbírkového úãtu
3 875 000 Kã.
Dûkujeme v‰em dárcÛm, kteﬁí nám pﬁispûli na sbírkov˘
úãet ã. 1061010610/5500 u Raiffeisenbank.
Dárcovská SMS
JiÏ od roku 2004 se úãastníme projektu zﬁízeného Fórem
dárcÛ s názvem „Dárcovská SMS“. Jedná se o nejjednodu‰‰í
formu dárcovství v rámci veﬁejné sbírky. Zasláním SMS ve tvaru DMS DOMOVREPY na ã. 87777 obdrÏí Domov 27,- Kã
z celkové ceny kaÏdé zprávy, která ãiní 30,- Kã.
Za rok 2007 jsme prostﬁednictvím dárcovsk˘ch SMS obdrÏeli celkem 10 908 Kã (tj. 404 SMS).
Dûkujeme v‰em, kteﬁí zasláním dárcovské SMS tento projekt podpoﬁili.
Benefiãní akce
Bûhem jedenáctileté existence Domova se poﬁádání kaÏdoroãních benefiãních akcí stalo jiÏ tradicí. V roce 2007 u nás
vystoupilo mnoho znám˘ch i ménû znám˘ch interpretÛ.
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Na‰e podûkování si pﬁedev‰ím zaslouÏí: Jitka Zelenková, Jana
Koubková Quartet, skupina Laura a její tygﬁi, skupina KRLESS,
soubor seniorek Îivota 90, pan profesor Radovan Lukavsk˘, houslov˘ virtuos Alexander Shonert, britsk˘ sbor Colchester Choral
Society, dívãí vokální soubor MaleeDivy, dûtsk˘ pûveck˘ sbor Radost – Praha a mnoho dal‰ích.
V refektáﬁi na‰eho Domova jsme uspoﬁádali v˘stavy fotografií Evy a Emila Franãeov˘ch - „Brusel – Jak ho vidíme“, dále pak
obrazÛ Má‰i ·ormové s názvem „âeská krajina a praÏské motivy“. Náv‰tûvníci si mohli prohlédnout i dvû v˘stavy fotografií Kateﬁiny Blahové – Bliss. První s názvem „Putující svûtlo“ a druhou,
kterou nafotila spoleãnû se sv˘m manÏelem Markem Blahou,
„Kudy kráãel andûl“.
Kulturní akce jsme mohli zorganizovat díky podpoﬁe a pomoci tûchto organizací: ÚMâ Praha 17, PP – Production, Johnny Servis, Arsprint, Lepton studio, Jídelní a lÛÏkové vozy, Tiskárna Ulãák, Nadace Divoké husy a Grafické studio Weber.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí dobrovolníkÛm, kteﬁí nám s organizací akcí pomáhali.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Prodej sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
Zahrajte si s Babinsk˘m!

V roce 1861 byl po dvacetiletém vûzení loupeÏník Václav
Babinsk˘ propu‰tûn v pûta‰edesáti letech na svobodu. Mûl
silné náboÏenské cítûní, a tak se ho ujaly sestry boromejky
a poskytly mu místo zahradníka poblíÏ Ïenské vûznice v ¤epích. Babinsk˘ ãasto nav‰tûvoval praÏské hostince. Vyprávûl
historky ze svého loupeÏnického Ïivota a mezi lidmi byl oblíben. StûÏoval si na ‰patné pomûry a lamentoval, Ïe doba je
zlá a ãlovûk se bojí po setmûní vyjít na ulici, aby ho nûkdo
neoloupil. Trápilo ho také, Ïe z ústavní zahrady, kterou mûl
na starosti, mu kdosi kradl ovoce. Nejslavnûj‰í ãesk˘ loupeÏník zemﬁel 1. srpna 1879 ve vûku tﬁiaosmdesáti let. Je pochován na vûzeÀském hﬁbitovû v Praze – ¤epích.
Domov si slavného ãeského loupeÏníka „vypÛjãil“ jako
hlavní postavu ke zhotovení zábavné spoleãenské hry pro celou rodinu. Hra nese název „Babinsk˘“. Touto odlehãenou
formou chceme oslovit veﬁejnost a seznámit ji se sv˘m posláním, kter˘m je poskytování péãe star˘m a nemocn˘m lidem. Cena hry ãiní 385 Kã a v˘tûÏek z jejího prodeje vkládáme na sbírkov˘ úãet, ze kterého financujeme potﬁeby na‰eho Domova.
Ke konci roku 2007 bylo prodáno 69 her v celkové hodnotû 26 565 Kã.

Domov sv. Karla Boromejského

k ‰ancím 50 163 00 praha-ﬁepy tel. 235 323 248 www.domovrepy.cz sekretariat@domovrepy.cz

reg. mk ãr / 1.9.1996

ião: 65400143

reg. mk ãr / 1.9.1996

7. Dobrovolníci

8. Partneﬁi

Firemní dobrovolnictví
Domov se stal oblíben˘m místem firemních dobrovolníkÛ.
V roce 2007 nám pomáhalo se sklizní ovoce 10 dobrovolníkÛ zástupcÛ farmaceutické firmy GlaxoSmithKline a nûkolik dobrovolnic z âeské spoﬁitelny. Pomoci pﬁi‰la i Ïena amerického
velvyslance spolu se tﬁemi zástupkynûmi organizace International Women‘ s Association. V‰em se u nás líbilo a informace
o na‰í ãinnosti ‰íﬁí dál, coÏ je pro nás velice dÛleÏité.

Dûkujeme za pﬁízeÀ na‰im stál˘m partnerÛm. Jsou to:
Agentura F& F, Arcidiecézní charita Praha, AV - PARK s.
r. o., Co, kdy v Praze, âeská televize, âesk˘ rozhlas Regina,
Emauzsk˘ klá‰ter, Farní charita Strahov, Fórum dárcÛ, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Hostivick˘ mûsíãník,
Neziskovky.cz o. p. s., International Women’s Association of
Prague, Katolick˘ t˘deník, Knihkupectví u sv. Vojtûcha, Martinoviny, Národní památkov˘ ústav, Noviny Prahy 2, OVT VS
– ¤epy, PraÏská Pûtka, PraÏsk˘ deník, Rádio Proglas, ¤epská
sedmnáctka, Stﬁední odborná ‰kola specializaãní a Vy‰‰í odborná ‰kola ARITA, s.r.o., STOP - informaãní zpravodaj Mûstské ãásti Praha 13, ·estka - zpravodaj Prahy 6, Tiskové stﬁedisko âeské biskupské konference, Zpravodaj praÏské arcidiecéze, Zpravodaj Zliãína a Sobína, Îivot v Rudné.
Na‰e zaﬁízení je také vyhledávan˘m ‰kolícím stﬁediskem
pro praxe a stáÏe studentÛ stﬁedních a vysok˘ch ‰kol, jejichÏ
vedení oceÀuje na‰i péãi o pacienty a má proto zájem o spolupráci pﬁi v˘chovû nov˘ch zdravotnick˘ch pracovníkÛ.

Dobrovolníci – stálice Domova
Domov má 27 stál˘ch dobrovolníkÛ, jejichÏ obûtavá a nezi‰tná práce si zaslouÏí na‰i úctu a obdiv. Díky pomoci dobrovolníkÛ se obyvatelÛm na‰eho Domova Ïije lépe. Nalezli zde pochopení, oporu a nová pﬁátelství. Osamocení lidé si mají s k˘m popovídat, svûﬁit své bolesti a starosti.
Tû‰í nás, Ïe do Domova pﬁicházejí noví mladí lidé s touhou
nûkomu pomoci, b˘t uÏiteãní. Mladí pﬁiná‰ejí nemocn˘m seniorÛm radost a novou energii a naopak získávají zral˘ pohled na
Ïivot. Jde o vzájemné obohacení.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Partnerské ‰koly:
Stﬁední odborná ‰kola sociální sv. Zdislavy v Praze 2 v Jeãné, Vysoká ‰kola zdravotnická Praha - Du‰kova, Jabok – Vy‰‰í
odborná ‰kola sociálnû pedagogická a teologická, Církevní
stﬁední zdravotnická ‰kola Jeãná, Vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická Jeãná, Taktila – nestátní zdravotnické zaﬁízení (rekvalifikaãní kurzy pro nevidomé), Dvouletá katolická stﬁední ‰kola Vítkova, Dívãí katolická ‰kola Platnéﬁská, Evangelická akademie Praha, LF Motol, Stﬁední zdravotnická ‰kola a vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická Kladno, Vysoká ‰kola pedagogická
a sociální Evropská, 1. LF klinika rehabilitaãního lékaﬁství.
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9. Finanãní zpráva – v˘sledek hospodaﬁení
Zdroje (v tis. Kã)
Vlastní ãinnost
z toho: TrÏby od poji‰Èovny (VZP,OZP,âNZP)
TrÏby od klientÛ
TrÏby od Mâ
Ost.ãinnost
Provozní dotace
z toho: MPSV
MHMP
Mûstské ãásti
MZ âR
Nadace Dobré Dílo,Diplomatic Ladies
Pﬁijaté pﬁíspûvky
z toho: Dary FO
Dary PO
Veﬁejná sbírka
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Investiãní dotace MZ âR
Zdroje celkem

2007
35 104
24 168
5 087
3 118
2 731
9 194
5 212
2 522
810
250
400
7 996
2 194
1 927
3 875
632
52 926

%
66,3

17,4

15,1

1,2
100,0

2006
25 428
15 667
3 368
3 456
2 937
10 261
0
8 391
1 320
300
250
4 190
2 619
702
869
100
39 979

%
63,6

25,7

10,5

0,2
100,0

2005
24 064
15 721
2 762
3 000
2 581
8 318
0
7 600
125
200
393
3 943
2 088
1 004
851
139
36 464

450
53 376

0
39 979

500
36 964

2007
7 481
4 023
6 215
26 148
25
1 905
851

2006
6 722
4 417
6 388
22 284
24
1 330
492

2005
5 849
3 815
6 187
19 633
45
768
608

Náklady celkem
V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní

46 648
6 278

41 657
-1 678

36 905
-441

V¯NOSY
TrÏby za vlastní v˘kony
Úroky
Provozní dotace
z toho: Granty NDD, Diplomatic Ladies
Pﬁijaté pﬁíspûvky (dary)
Jiné ost.v˘nosy
TrÏby z prod.maj.,zúãt.opravn˘ch poloÏek
V˘nosy celkem

2007
35 104
120
9 194
400
7 996
65
447
52 926

2006
25 428
90
10 261
250
4 190
6
4
39 979

2005
24 064
84
8 318
393
3 943
55
0
36 464

V˘kaz zisku a ztrát (v tis. Kã)
NÁKLADY
Spotﬁeba materiálu
Spotﬁeba energie
SluÏby
Osobní náklady celkem
Danû a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy, tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

%
66,0

22,8

10,8

0,4
100,0
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Rozvaha (v tis. Kã)
AKTIVA
Dlouhodob˘ majetek
z toho: Nehmotn˘ majetek
Hmotn˘ majetek
Finanãní majetek
Oprávky k dlouhod. majetku celkem
Krátkodob˘ majetek
z toho: Zásoby
Pohledávky
Finanãní majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

2007
3 512
138
19 015
0
-15 641
25 166
676
3 493
20 875
122
28 678

2006
1 334
138
16 134
0
-14 938
19 540
574
4 093
14 783
90
20 874

2005
1 937
138
14 644
0
-12 845
19 181
133
5 659
13 389
0
21 118

PASIVA
Vlastní zdroje
z toho: Vlastní jmûní
Fond L. Zemánkové
V˘sledek hospodaﬁení
Neuhrazená ztráta minul˘ch let
Cizí zdroje
z toho: Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

2007
25 680
22 416
49
6 278
-3 063
2 998
461
0
2 223
314
28 678

2006
390
3 405
48
-1 678
-1 385
20 484
0
0
19 832
652
20 874

2005
2 620
3 947
58
-441
-944
18 498
0
0
18 398
100
21 118

Z hlediska v˘sledku hospodaﬁení lze rok 2007 povaÏovat za velmi úspû‰n˘. Na v˘‰i hospodáﬁského v˘sledku v ãástce 6 278 tis. Kã
mûl podstatn˘ vliv nárÛst v˘nosÛ oproti roku 2006 o témûﬁ 12 947 tis. Kã, pﬁiãemÏ náklady se zv˘‰ily pouze o 4 991 tis. Kã.
NárÛst v˘nosÛ v˘raznû ovlivnilo nûkolik faktorÛ.
Pﬁedev‰ím se jednalo o úhrady od poji‰Èovny (VZP), na které mûl zásadní vliv doplatek ve v˘‰i cca 5 mil Kã z titulu zv˘‰ení
pau‰ální sazby za o‰etﬁovací den na základû rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu âR o neoprávnûnosti regulace pau‰álních úhrad.
Druh˘m dÛvodem bylo, Ïe se oproti loÀskému roku podaﬁilo zv˘‰it pﬁíspûvek od dárcÛ. Na této ãástce se v˘znamnou mûrou
(3 mil Kã) podílela úspû‰ná sbírková kampaÀ, která nám pomohla vyﬁe‰it úhradu ztráty minul˘ch let ve v˘‰i 3 063 tis Kã.
NárÛst trÏeb byl dále ovlivnûn zv˘‰ením pﬁíjmÛ od klientÛ za sociální pobyty oproti roku 2006 o 1 719 tis Kã. V této sumû je
téÏ zahrnut pﬁíspûvek na péãi (cca 789 tis Kã), kter˘ dostávají na‰i klienti od státu a byl kompenzován sníÏením dotace od MHMP
cca o 657 tis Kã.
Z hlediska ekonomického bylo v˘znamnou událostí roku 2007 rozhodnutí na‰eho zﬁizovatele Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského nav˘‰it vlastní jmûní Domova. Kongregace se tak rozhodla kapitalizovat svoji pohledávku (Domov
dluÏil Kongregaci na nájemném za roky 1997 – 2007 ãástku celkem 17 200 tis. Kã) formou zv˘‰ení vlastního jmûní Domova
sv. Karla Boromejského vkladem zﬁizovatele.
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spojení: tram ã. 7, 9, 10, koneãná zastávka – Sídli‰tû ¤epy, bus ã. 164, zastávka ·kola ¤epy

10. Závûr a podûkování
Rok 2007 byl pro Domov zcela v˘jimeãn˘. Poprvé za dobu svého trvání jsme se ze ztráty dostali aÏ do neuvûﬁitelného zisku.
Podaﬁilo se to pﬁedev‰ím ze dvou dÛvodÛ:
1. VZP nám vrátila cca 5 mil. Kã z minul˘ch období
2. lidé vysly‰eli sbírkovou kampaÀ na pokrytí ztráty.
Tento úspûch nás naplnil radostí, ale po pominutí prvotní
euforie jsme se zaãali zam˘‰let nad tím, co nám pﬁinese budoucnost a trochu jsme se zalekli.
V˘ãet nebyl pﬁíli‰ optimistick˘ – zdraÏení energií, potravin
a lékÛ, stárnutí populace, která bude potﬁebovat na‰i pomoc,
zvy‰ující se nároky na péãi, nejistotu v získávání prostﬁedkÛ.

Napadla nás otázka: „Co kdyÏ nás uÏ na‰i dárci nepodpoﬁí?“ „Co se stane, budou-li mít státní dotace i nadále klesající trend?“ „A co kdyÏ rodina nepochopí, Ïe pﬁíspûvek na pobyt zdaleka nepokr˘vá náklady?“ Neznám˘ch je mnoho. Nám
v‰ak sílu dodává a k dal‰í ãinnosti pobízí víra v potﬁebnost
a smysluplnost na‰í sluÏby a také víra v dobro, které se nachází v ãlovûku.
Srdeãnû Vám dûkujeme za Va‰e dary a podporu, díky jimÏ
mÛÏeme zmírÀovat zdravotní a sociální obtíÏe na‰ich klientÛ a vytváﬁet jim prostﬁedí, kde jsou obklopeni profesionální péãí, láskou a pochopením.

Zachovejte nám, prosím, pﬁízeÀ i v ãase budoucím. Bez Vás bychom to nedokázali.
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