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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 ZA¤ÍZENÍ, V NùMÎ SE SPOJUJÍ âTY¤I SVùTY
A VYTVÁ¤EJÍ TAK ZCELA OJEDINùL¯ PROJEKT. JSOU TO JEDNAK ¤EHOLNICE KONGREGACE
MILOSRDN¯CH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, VùKEM POKROâILÍ A NEMOCNÍ LIDÉ,
ODSOUZENÉ ÎENY A CIVILNÍ ZAMùSTNANCI. TYTO âTY¤I SVùTY SE SETKÁVAJÍ V PROSTORÁCH
DOMOVA, ABY SPOLUVYTVÁ¤ELY PROST¤EDÍ VZÁJEMNÉ SLUÎBY A SPOLUPRÁCE.
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2. Úvod – slovo pﬁedstavené
Krize, krize, krize ...
sly‰íme ze v‰ech stran. Téma, tak ãasto rozebírané v médiích i v projevech na poradách. Politici, politologové a ekonomové hledají pﬁíãiny, ﬁeditelé jím odÛvodÀují propou‰tûní, vládnoucí kruhy ‰krty v rozpoãtu. Vná‰í do na‰eho Ïivota omezení, tíseÀ, rÛzné formy chudoby,
strádání … Hledáme, o co bychom se v této nejistotû mohli opﬁít.
Slovo krize v‰ak nevyjadﬁuje pouze to, co dopadá na lidsk˘ Ïivot
jako urãitá tíha. Jeho obsahem je také (a moÏná i pﬁedev‰ím?) v˘zva,
‰ance, pﬁíleÏitost …
Souãasnou ekonomickou krizi mÛÏeme skuteãnû vnímat i jako pﬁíleÏitost ke zmobilizování úsilí – kaÏdého jednotlivce i celého kolektivu na‰eho Domova. KaÏd˘ z nás i v‰ichni jako celek se musíme nasadit o to, aby Domov slouÏil na‰im nemocn˘m co nejlépe, aby o tom
veﬁejnost vûdûla, aby nám kvalita a dobrá povûst péãe pomohla k udrÏení finanãních zdrojÛ i v‰estranné pﬁátelské pomoci.
Mûli bychom se je‰tû více snaÏit nemyslet jen na únavu, poÏadavky
a nároãnost práce, ale na její cíl: na pochopení a vcítûní se do potﬁeb
nemocn˘ch a potﬁebn˘ch na‰í pomoci, do smutku a bezradnosti jejich
pﬁíbuzn˘ch, kteﬁí pro nû ãasto s úzkostí hledají dobré a trvalé zabezpeãení. Musíme se je‰tû víc pﬁes v‰echny názorové rozdílnosti semknout
do t˘mu, v nûmÏ si pomáháme i sobû navzájem a v‰em, kteﬁí s námi
v tomto domû Ïijí a pracují.
Dále chceme i pﬁes v‰echny moÏné obtíÏe pomáhat Ïenám, pro nûÏ
v dobû jejich vnûj‰í nesvobody Domov nabízí pﬁíleÏitost ke znovunabytí svobody vnitﬁní a k vyrovnání jejich vztahÛ k sobû i k druh˘m…
Pak vyuÏijeme ‰anci, která je nám dána a v níÏ mÛÏeme projevit
v‰echno dobro, které je ukryto v kaÏdém z nás. Pak s dÛvûrou mÛÏeme oãekávat, Ïe nás i v souãasné krizi spoleãnost podpoﬁí. Spoleãnost
pak není nûjak˘ neosobní pojem – to jsme my v‰ichni, to jste také Vy,
kdo zrovna ãtete tyto ﬁádky. I Vy se mÛÏete zamyslet, nemáte-li v této
tûÏké dobû nûjak˘ „nadbytek“, o nûjÏ se mÛÏete rozdûlit a pomoci
druh˘m. Jedinû toto je cesta k ozdravûní a prosperitû celé na‰í spoleãnosti.
D û k u j i Vá m , Ïe i Vy jak˘mkoliv pﬁíspûvkem vyuÏijete pﬁíleÏitost
pomoci na‰im nemocn˘m.

Sestra Konsoláta Mgr. M. Fr˘decká
pﬁedstavená Domova sv. Karla Boromejského
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3. Poskytované sluÏby
A) Sociální pobyty pro seniory – odlehãovací sluÏba
Odlehãovací sluÏba slouÏí rodinám, které se starají o svého
vûkem pokroãilého a nesobûstaãného ãlena. V situacích, kdy
není moÏné péãi zajistit napﬁíklad z dÛvodu potﬁeby odpoãinku
peãujících, nebo je nutné pﬁeklenout urãité období do umístûní v trvalém sociálním zaﬁízení, nebo z mnoha jin˘ch dÛvodÛ,
kdy star˘ ãlovûk uÏ nemÛÏe zÛstat doma sám, nabízí Domov tuto
pobytovou sluÏbu. SnaÏíme se mu u nás poskytovat komplexní
péãi: kromû lékaﬁské a o‰etﬁovatelské podle moÏností také rehabilitaci, aktivizaci pomocí ergoterapie, kulturních akcí, zájmov˘ch ãinností s pomocí dobrovolníkÛ apod. Hlavním cílem
je dosáhnout, pokud je to moÏné, zlep‰ení nebo aspoÀ udrÏení
schopností sebeobsluhy, aby senior odcházel domÛ nebo do trvalého zaﬁízení v dobré kondici. Jsme církevní zaﬁízení, které
také nabízí moÏnosti pro naplnûní duchovních potﬁeb. PacientÛm se po této stránce vûnuje knûz, star‰í sestry z na‰í ﬁeholní
komunity i dobrovolníci. Obûtavá práce personálu je motivována my‰lenkou milosrdenství, která charakterizuje poslání Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského. Vysoká motivace v tomto duchu je nûãím, co dlouhodobû sjednocuje úsilí
zamûstnancÛ, aÈ jsou jakéhokoliv názoru ãi vyznání. V‰ichni se
v tomto duchu snaÏí respektovat obecné i individuální potﬁeby
v‰ech na‰ich svûﬁen˘ch.
V roce 2008 jsme poskytli komplexní péãi 181 klientÛm na
34 lÛÏkách pro pﬁechodné sociální pobyty. PrÛmûrná doba pobytu ãinila 2 mûsíce.
B) 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. Takto je moÏné prodlouÏit dobu, kdy senioﬁi mohou b˘t doma o veãerech a víkendech, necítí se ze svého pﬁirozeného prostﬁedí vylouãeni pﬁedãasn˘m umístûním v trvalém zaﬁízení sociálních sluÏeb a zároveÀ tato pomoc velmi dobﬁe v˘chovnû pÛsobí na dûti
a mladé lidi v rodinách, kteﬁí je stále vnímají jako ãleny své rodiny a uãí se o nû peãovat.
O tyto lidi hodnû nemocné, handicapované fyzicky a je‰tû ãastûji i du‰evnû, je bûhem pobytu ve stacionáﬁi v‰estrannû postaráno. Mají zde zaji‰tûno celodenní stravování, hygienickou péãi,
pestr˘ program, sloÏen˘ z rÛzn˘ch aktivit: ergoterapie, rehabilitaãních ãinností, pobytu na vzduchu v pûkném poãasí a mnoh˘ch dal‰ích ãinností. Denní program je pﬁizpÛsobován jejich
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aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potﬁebám. Touto spoleãnou ãinností je zároveÀ uspokojována i jejich potﬁeba
sociálního kontaktu ve skupinû, kdeÏto doma by pﬁeváÏnou ãást
dne byli osamoceni.
Denní stacionáﬁ je otevﬁen ve v‰edních dnech od 7 do 16.30
hod. Jeho kapacita ãítá 25 míst.
V roce 2008 jsme v denním stacionáﬁi obslouÏili celkem
44 klientÛ.

C) Zdravotní pobyty pro seniory
Na lÛÏkách následné a dlouhodobé péãe umoÏÀujeme doléãovací a rehabilitaãní pobyty po dobu, kdy uÏ pacienti nepotﬁebují akutní lékaﬁskou péãi, ale neobejdou se bez péãe o‰etﬁovatelské. Aby se mohli pokud moÏno ve zlep‰eném stavu vrátit do
sv˘ch rodin anebo stabilizováni pﬁejít do trvalého zaﬁízení sociálních sluÏeb, stará se o nû t˘m lékaﬁÛ a zdravotnického personálu. SluÏba nemocn˘m zahrnuje rovnûÏ v‰estrannou aktivizaci,
napﬁíklad úãastí na kulturních poﬁadech, na rÛzn˘ch akcích spolu s dobrovolníky a kvalifikovan˘mi pracovníky. Za pﬁispûní duchovních sluÏeb vytváﬁíme pohodové a dÛstojné prostﬁedí a snaÏíme se pﬁijímat pacienty se v‰emi jejich 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.
Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2008 poskytli na 60 lÛÏkách 233 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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4. Projekty roku 2008
V prÛbûhu roku 2008 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehãovací sluÏby
• Sociálnû o‰etﬁovatelská péãe o seniory
• Denní stacionáﬁ pro seniory a zdravotnû postiÏené
• Nároãná o‰etﬁovatelská následná péãe o pacienty v pokroãilém vûku
• Nároãná o‰etﬁovatelská péãe o chronicky nemocné pacienty
v pokroãilém vûku
• Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
• Teleskopické zástûny k lÛÏkÛm pro zachování soukromí a intimity pacientÛ
• KuchyÀky pro pﬁípravu jídel pacientÛm Domova
• Bezpeãnostní trezorky a zámky
• Dárcovská SMS na rok 2008
NáplÀ prvních pûti projektÛ je souãástí poskytovan˘ch sluÏeb
v kapitole 3. Finanãnû tyto projekty podporují zejména MPSV,
Hlavní mûsto Praha, Mûstské ãásti Praha 2, Praha 4, Praha 6 ,
Praha 17, Ministerstvo zdravotnictví âR, Diplomatic Spouses
Association in Prague, o. s. a zdravotní poji‰Èovny.

Sanitáﬁsk˘ kurz Sv. Zdislavy
V samostatné ãásti budovy Domova sídlí Oddûlení v˘konu
trestu pro Ïeny, které je souãástí Vazební vûznice v Ruzyni. Odsouzené Ïeny spolu s námi pracují na rÛzn˘ch úsecích, zvlá‰tû
v pomocn˘ch provozech Domova: v kuchyni, prádelnû, v úklidu
a na zahradû. MoÏnost rozmanité a smysluplné práce, zapojení
do v‰eho, co je zde dopﬁáno pacientÛm, napﬁ. nejrÛznûj‰ích kulturních a spoleãensk˘ch událostí vãetnû duchovní péãe, i celkovû velmi pûkné prostﬁedí má na Ïeny v˘raznû kladn˘ vliv a napomáhá k udrÏení sociálních kontaktÛ a získání dobr˘ch návykÛ.
Setkávání se svûtem nemocn˘ch je pro nû 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 2× roãnû rekvalifikaãní sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
akreditovan˘ Ministerstvem zdravotnictví, ve kterém se jim dostane odborné teoretické pﬁípravy i praxe. Po jeho absolvování
jsou zaﬁazeny jako sanitáﬁky na oddûlení. Zv˘‰ení kvalifikace uÏ
mnoha Ïenám pomohlo 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 2008 podpoﬁila VûzeÀská sluÏba âR.
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Co se nám podaﬁilo
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Bezbariérová odpoãinková zahrada

V˘mûna rozvodÛ teplé a studené vody v suterénu Domova
V loÀském roce se podaﬁilo uskuteãnit dlouho plánovanou
rekonstrukci potrubí pro rozvod teplé a studené vody v suterénu, které uÏ bylo opotﬁebované. Projekt byl financován z prostﬁedkÛ Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského.
Vvybavení zdravotnického úseku nov˘m zaﬁízením
Za pomoci grantu se podaﬁilo zakoupit 3 nová polohovací lÛÏka, pojízdnou koupací vanu, kyslíkov˘ pﬁístroj a infúzní pumpu.
Poﬁízení pomÛcek umoÏnilo Ministerstvo zdravotnictví âR.
Rekonstrukce tﬁetí stanice pro sociální pobyty
Tﬁetí patro Domova bylo pﬁizpÛsobeno klientÛm, kteﬁí u nás
pob˘vají v rámci odlehãovací sluÏby. Úspû‰nû probûhla jeho
rekonstrukce jak z technického, tak i z organizaãního hlediska.
Spoleãenská místnost byla zaﬁízena nov˘m nábytkem, v kuchyÀce byla vymûnûna stará nevyhovující linka za novou. Sobûstaãní
klienti mají pro zv˘‰ení svého bezpeãí moÏnost uzamknutí pokoje i uschování osobních vûcí do trezorku. Tento projekt v˘znamnû podpoﬁil V˘bor dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové (kuchyÀka), Spoleãenství pomocníkÛ ﬁádu sv. Lazara (trezorky a zámky), Mâ Praha 6 a veﬁejná sbírka (nábytek do spol. místnosti).
V˘mûna oken a dveﬁí na ubytovnû pro personál
V rámci dal‰í etapy rekonstrukce pavilonÛ v prostoru za Domovem probûhla v˘mûna star˘ch oken a vchodov˘ch dveﬁí na
ubytovnû za nové plastové. Na financování projektu se podílela
Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského.

Vizualizace odpoãinkového zákoutí s pergolami od Ing. Arch. Stanislava Bûhala

V loÀském roce úspû‰nû probûhla první ãást stavebního ﬁízení k povolení stavby – vybudování odpoãinkového zákoutí pro
imobilní pacienty Domova. V prostoru za zahradním pódiem
vznikne zákoutí s chodníãky a laviãkami, které bude zastﬁe‰ené
pergolami s popínav˘mi rostlinami. Projekt realizace okrasné zahrady dlouhodobû podporují Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, sestra Monika Weidenkopf z Mnichova, spoleãnost LandART atelier s.r.o. a pan Ing. arch. Stanislav Bûhal.

Dokonãení zahradního pódia
V létû a v prÛbûhu záﬁí bylo dokonãeno zahradní pódium.
Vlastními silami a za pomoci dobrovolníkÛ jsme natﬁeli obvodov˘ plá‰È. Podlaha pódia byla o‰etﬁena kvalitním profi nátûrem,
kter˘ zabezpeãí dlouhou Ïivotnost podlahy, která musí celoroãnû ãelit i nepﬁíznivému poãasí. Na úspû‰ném dokonãení pódia
se podíleli dobrovolníci z firmy King Sturge, s.r.o. a pracovníci
úseku údrÏby (nátûr obvodového plá‰tû) a spoleãnost P.F. ARKITEKTKONTOR POLACEK a. s., která provedla nátûr podlahy.

Rekonstrukce regulaãního a ﬁídícího systému kotelny
Probûhla rekonstrukce regulaãního a ﬁídícího systému kotelny, kter˘ byl zastaral˘ a docházelo k v˘padkÛm. Rekonstrukce byla
nutná i z hlediska úspory energií. Finanãní podporu jsme získali
od Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského.
Kabelová televize pro pﬁenos poﬁadÛ z kostela sv. Rodiny
Pacienti Domova, kteﬁí se nemohou úãastnit kulturních akcí
a bohosluÏeb v kostele, dosud mohli poslouchat pﬁenos programu prostﬁednictvím sluchátek instalovan˘ch k lÛÏkÛm. V dohledné dobû v‰ak budou moci poﬁady sledovat i v televizi. UmoÏní to instalace kamer v kostele a jejich propojení k televizím na
jednotliv˘ch patrech. Realizaci tohoto projektu umoÏnil Nadaãní
fond Maltézského kﬁíÏe a náv‰tûvníci adventních koncertÛ.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank
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Teleskopické zástûny k lÛÏkÛm pro zachování soukromí
a intimity pacientÛ
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Malování stûn v denním stacionáﬁi
Pracovnice denního stacionáﬁe pﬁi‰ly s originálním nápadem,
jak nev‰edním a velmi tvÛrãím zpÛsobem vyzdobit vstupní chodbu. OdváÏn˘ nápad se promûnil ve velmi hezkou a dlouhodobou aktivitu, pﬁi níÏ se do malování stûn chodby zapojili sami
klienti. V˘tvarník pouze pﬁedkreslil motiv krajiny a klienti za pomoci personálu pak celé dílo dokonãili.

KaÏd˘ ãlovûk má právo na své soukromí a intimitu. Vzhledem
k tomu, Ïe pﬁeváÏnou ãást na‰ich pacientÛ tvoﬁí lidé nepohybliví, nechodící a inkontinentní a hygienická péãe je jim poskytována pﬁímo na lÛÏku, hledali jsme zpÛsob, jak jim dopﬁát ochranu jejich soukromí a lidské dÛstojnosti a najít pﬁitom pﬁíjemné
a estetické ﬁe‰ení. Tento zámûr velmi zdaﬁile naplnilo nov˘ch 52
teleskopick˘ch zástûn v jemn˘ch pastelov˘ch barvách.
Teleskopické zástûny byly poﬁízeny za pﬁispûní Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97 a Nadace Divoké husy.

KuchyÀka pro pﬁípravu jídel pacientÛm – První o‰etﬁovatelská
stanice
Na 1. patﬁe byla vymûnûna stará kuchyÀská linka, která nevyhovovala hygienick˘m pﬁedpisÛm, za novou, moderní a praktickou.Náklady na kuchyÀku jsme uhradili díky grantu od
Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97.
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Vyzdobení odpoãinkov˘ch koutkÛ na chodbách
Spﬁátelené Ïeny z Bohemia patchwork klubu nám u‰ily ubrusy, deãky, obrázky a pokr˘vky na sedaãky, kter˘mi zútulnily
odpoãinkové kouty na jednotliv˘ch patrech Domova.
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MontáÏ Ïaluzií
Témûﬁ v‰echna okna v Domovû a denním stacionáﬁi, do kter˘ch v létû praÏí slunce, jsou uÏ zastínûna Ïaluziemi. Pacienti se

reg. mk ãr / 1.9.1996
Dotace a granty
Bez dotací a grantÛ, které tvoﬁí druhou nejv˘znamnûj‰í poloÏku na‰eho rozpoãtu, by Domov nemûl dostatek prostﬁedkÛ
pro svou sluÏbu. Jsme si toho velmi vûdomi a jsme vdûãní v‰em,
kdo nás také v roce 2008 podpoﬁili. V dotacích a grantech od
MPSV, MZ âR, Hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 2,
Praha 4, Praha 6 a Praha 17, Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
V˘boru dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové a Diplomatic Spouses Association in Prague, o.s. jsme získali celkem 9 123 000 Kã.
Individuální dárci
Díky individuálním dárcÛm jsme v roce 2008 obdrÏeli na provoz Domova 2 050 000 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.

tak mohou tû‰it z vût‰ího pohodlí a také personálu se mnohem
lépe pracuje. Îaluzie vãetnû jejich montáÏe Domovu darovala
spoleãnost MAVES, s. r. o

Dárcovská SMS na rok 2008
Tento projekt je popsán v následující kapitole a probíhá za
podpory Fóra dárcÛ.

5. ZDROJE FINANCOVÁNÍ
K údûlu neziskov˘ch organizací patﬁí, Ïe nemají záruku finanãních zdrojÛ. Obecnû se dá ﬁíci, Ïe tím více mají silnou motivaci udrÏet své poslání, a proto usilovnû hledají moÏnosti dofinancování pomocí grantÛ, Ïádostí o dotace, o podporu individuálních a firemních dárcÛ apod. V na‰em zaﬁízení jsou základními pilíﬁi vícezdrojového financování dotace, platby poji‰Èoven a klientÛ. Intenzívní práce oddûlení fundraisingu ruku
v ruce s propagací Domova pﬁi kulturních a jin˘ch akcích i prostﬁednictvím veﬁejné sbírky shání doplÀkové zdroje. Zásluhou
dobré povûsti o na‰í péãi o pacienty nám znaãnû pomáhají sponzorské dary a v‰estranná pﬁátelská pomoc.

TrÏby
Tvoﬁí nejv˘znamnûj‰í ãást zdrojÛ. Jedná se o platby zdravotních poji‰Èoven, v˘nosy z regulaãních poplatkÛ, smluvní pﬁíspûvky nûkter˘ch mûstsk˘ch ãástí a úhrady klientÛ za poskytnuté
sociální pobyty. V roce 2008 trÏby ãinily 36 316 000 Kã.
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Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2008 podpoﬁily
celkovou ãástkou 465 000 Kã. Na‰i vdûãnost a podûkování si zaslouÏí pﬁedev‰ím následující :
AeskuLab, s. r. o., Agentura Pilarová, ALSIMA, a. s., AML cz,
s. r. o., Arsprint, spol. s.r.o., ATREA, spol. s r. o., AVG Technologies CZ, s. r. o., BHL Consult, spol. s r. o., Bohemia patchwork
klub, Celimed, s. r. o., âeská a slovenská obec dûlostﬁelecká, âeská federace potravinov˘ch bank, COMAP, s. r. o., âVUT v Praze,
fakulta stavební, D.U.K. H&C s. r. o., Divadlo Kalich, Emco spol.
s r. o., Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárcÛ o.s., Henkel
âR, spol. s r. o., 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.,
Kanadská obchodní komora v âeské republice, Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, Králíãek, s. r. o., LandART atelier, s. r. o., Lepton studio, spol. s r. o., Lesy Steinsk˘ch,
spol. s r. o., LV CAR s. r. o., Martin Novák zámeãnické a montáÏní práce, MAVES, s. r. o., Medlin, s. r. o., Microsoft, s. r. o., Milan ·koda – FOTO, Miloslava Procházková AVANTI, Nadaãní
fond Bohemia, Nadaãní fond Maltézského kﬁíÏe, OSKA, s. r. o.,
Pekárna Erika, PraÏská plynárenská, a. s. , Skupina nezávisl˘ch
podnikatelÛ Romana âíÏka, Spoleãenství pomocníkÛ ﬁádu
sv. Lazara, Ústav hematologie a krevní transfuze, Václav Dlouh˘
– Agentura ADM, VERA TM, spol. s r. o., VûzeÀská sluÏba âR,
ZO Chirmax s. r. o. a mnoho dal‰ích.
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Veﬁejná sbírka
V roce 2008 pokraãovala veﬁejná sbírka, která byla povolena
Magistrátem hlavního mûsta Prahy dne 23. 4. 2007 pod ã. j.
S-MHMP/150373/2007. Veﬁejná sbírka je jedním z v˘znamn˘ch
zdrojÛ financování potﬁeb Domova.
Ze sbírky byl poﬁízen nov˘ nábytek do spoleãenské místnosti
na tﬁetí stanici, vybavení rekonstruovaného pokoje na druhé stanici, monitor, dvû kopírky a kvalitní nátûr podlahy zahradního
pódia. Ke konci roku 2008 ãinil zÛstatek prostﬁedkÛ na sbírkovém úãtu 564 000 Kã.
Dûkujeme v‰em dárcÛm, kteﬁí nám do sbírky na úãet ãíslo
1061010610/5500 u Raiffeisenbank pﬁispûli.
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 2008 jsme prostﬁednictvím dárcovsk˘ch SMS obdrÏeli celkem 6 345 Kã (tj. 235 SMS).
Dûkujeme v‰em, kteﬁí zasláním dárcovské SMS tento projekt
v roce 2008 podpoﬁili.
Benefiãní akce
Kulturní aktivity v Domovû velmi pﬁispívají ke zlep‰ení kvality Ïivota lidí, kteﬁí kdysi byli zdraví a sobûstaãní, ale v pokroãilém vûku a vlivem nemoci se stali závisl˘mi na pomoci druh˘ch.
MoÏnosti naplnûní volného ãasu pro nû nab˘vají mnohem vût‰í dÛleÏitosti neÏ kdy dﬁíve.
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tria Sírius, hudebním skladatelem Václavem Hálkem, Ïensk˘m
komorním sborem Charmone a dal‰ími.
Koncerty populární hudby – jedná se o koncerty z oblasti zábavné
hudby, které na‰im klientÛm zprostﬁedkovávají vzpomínky na
mládí nebo umoÏní veﬁejnosti kontakt se zajímavou osobností
ãi skupinou (napﬁíklad s Josefem Zímou a nositeli ceny Andûl
2008 skupinou Traband ve Slavnosti v zahradû, s písniãkami staré Prahy v KdyÏ v Praze bejvalo blaze agentury HUDR nebo ãesk˘mi lidov˘mi a obrozeneck˘mi písnûmi sboru Îivot 90.
„Hudba nemá hranice“ je projekt, kter˘ se u nás rozbûhl v druhé polovinû roku 2008. Jeho cílem je seznamovat na‰e pacienty i v‰echny náv‰tûvníky s hudební kulturou jin˘ch národností.
Do japonské hudby jsme mûli moÏnost zaposlouchat se díky sourozencÛm Eretov˘m, kteﬁí nám zahráli houslov˘ Koncert v kimonu i ve fraku. Oblast pﬁeváÏnû nûmeck˘ch autorÛ nám pﬁiblíÏil sbor studentÛ Käthe-Kollwitz gymnasia z Kielu a díky agentuﬁe The Prague Concert Company jsme v duchu nav‰tívili Austrálii pﬁi koncertech souborÛ Barker College Chamber Orchestra
+ Choir ze Sydney.
„Hudba pﬁijde za vámi“ je projekt, urãen˘ pﬁedev‰ím pro klienty, dlouhodobû upoutané na lÛÏko. Umûlci pﬁicházejí pﬁímo do
pokojÛ pacientÛ a pﬁiná‰ejí jim zcela nezi‰tnû radost zpûvem,
hrou na nástroje a velmi mil˘m pﬁátelsk˘m darováním volného
ãasu. Jako první se k tomuto obdarování nemocn˘ch nabídla známá dvojice Two Voices – Edita Adlerová a Jana Rychterová, následovali ãlenové souboru Musica Pro Sancta Cecilia a dal‰í. Do
budoucna chceme oslovovat dal‰í umûlce z ﬁad profesionálÛ.

Umûní vÏdy obohacuje Ïivot ãlovûka. Zvlá‰tním zpÛsobem pozvedá ty, které postihla nemoc nebo jiné utrpení, a jsou tedy
mnohem citlivûj‰í k jeho poselství. Dobré umûní je sluÏba. Domov nachází ãím dál tím více pﬁátel a spolupracovníkÛ jak z amatérské, tak z profesionální kulturní oblasti, kteﬁí nabízejí na‰im
nemocn˘m bezprostﬁední hodnotné kulturní záÏitky, které by
pro nû byly jinak nedostupné.
Koncerty váÏné hudby – pﬁedstavují nejãastûj‰í kulturní program, kter˘ se odehrává v krásném prostﬁedí na‰eho kostela Svaté Rodiny. V roce 2008 se uskuteãnilo 23 koncertÛ, jejichÏ náv‰tûvníci se mohli setkat napﬁ. s Jitkou Zelenkovou, se spirituály
sboru Geshem, s Hornick˘m sborem Kladno s dirigentem Prof.
JUDr. Ing. Romanem Makariem CSc, s písnûmi Edity Adlerové
a Jany Rychterové (duo Two Voices), nebo se soudobou hudbou
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Koncerty a náv‰tûvy ÏákÛ základních a mateﬁsk˘ch ‰kol. Na‰e podûkování patﬁí téÏ ‰kolám, které se rozhodly zapojit své Ïáky ãi
sbory do námi nabídnut˘ch aktivit, napﬁíklad v rámci projektu
Mâ Prahy 6 – Veﬁejná sluÏba. Pacienti mají moÏnost se pomûrnû pravidelnû tû‰it z vystoupení dûtí v jídelnách, na chodbách
Domova nebo ve stacionáﬁi. Zúãastnily se napﬁ. Japonská ‰kola
v ¤epích, Z· U Boroviãek, Z· Marjánka a M· Juarézova. Tyto náv‰tûvy mají samozﬁejmû velmi dobr˘ vliv také na dûti samotné.
V refektáﬁi Domova probûhla také ﬁada v˘stav – napﬁ. fotografií
z ¤íma „Papa Roma“ – fotografie ze dne, kdy zemﬁel papeÏ Jan
Pavel II., od Ely Marie Hﬁebíkové, „Konû“ od Tomá‰e Vainera,
„Patchwork pro Domov“ ve spolupráci s Bohemia Patchwork klubem, „Co dûlají dobrovolníci“ Národního dobrovolnického centra Hestia a dal‰ích.
PﬁeváÏná ãást kulturních aktivit v Domovû je benefiãních. Náklady vût‰ích akcí jsou hrazeny z prostﬁedkÛ grantÛ nebo na‰ich
sponzorÛ. Na realizaci a finanãním zabezpeãení nûkolika kulturních aktivit se podílela Mâ Praha17 ¤epy – Slavnost v zahradû, II. Adventní koncert, koncert Modlitba za nemocné. Nûkolik koncertÛ zabezpeãovaly Nadaãní fond maltézského kﬁíÏe, âesko-afghánská obchodní komora a Klub IPA - koncert Uprostﬁed
cesty, Adventní odpoledne s Kateﬁinou BroÏovou a IV. Adventní
koncert. Vstupné na vût‰inu akcí je dobrovolné a za rok 2008
bylo celkovû vybráno 162 222 Kã.
K technickému zaji‰tûní kulturních akcí velmi napomohly organizace: Johnny Servis, Arsprint, spol. s.r.o., Lepton studio, spol.
s r.o., Jídelní a lÛÏkové vozy, a. s., Agentura PS, s. r. o. , Tiskárna
Ulãák a Nadace Divoké husy. Zvlá‰tní podûkování patﬁí dobrovolníkÛm, kteﬁí nám s organizací akcí pomáhali.

Prodej sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
Zahrajte si s Babinsk˘m!
V roce 1861 byl po dvacetiletém vûzení loupeÏník Václav Babinsk˘ propu‰tûn na svobodu. Bylo mu 65 let, jeho domovská
obec ho odmítla pﬁijmout. PoÏádal proto sestry boromejky,
které znal z vûznice ve Valdicích, aby mu pomohly. Sestry ho pﬁijaly jako zahradníka v Ïenské vûznici 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 set-
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mûní 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 2008 bylo prodáno 125 her v celkové hodnotû 48 125 Kã.
Do kategorie prodeje sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ patﬁí i prodej darovan˘ch v˘robkÛ – hraãek a obrazÛ vznikl˘ch v rámci arteterapie odsouzen˘ch z rÛzn˘ch ãesk˘ch vûznic, které Domovu darovala VûzeÀská sluÏba âR. Prodej se uskuteãnil na 10. konferenci
Mezinárodní vûzeÀské asociace (International Corrections and
Prisons Association - ICPA) a také v rámci Adventního prodeje
ve foyer kostela sv. Rodiny. Celková suma pﬁesáhla 20 000 Kã.
U pﬁíleÏitosti sponzorského setkání v lednu 2008 probûhla
i dobroãinná aukce pﬁedmûtÛ, jejíÏ v˘tûÏek ãinil 43 170 Kã. K neménû v˘znamn˘m patﬁí i prodej v˘robkÛ denního stacionáﬁe
u pﬁíleÏitosti Charitativního mikulá‰ského bazaru v PraÏské kﬁiÏovatce (organizováno Nadací Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize
97) a Charitativního bazaru poﬁádaného Kanadskou obchodní
komorou v âR.
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6. 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
Regulaãní poplatek
Ost. ãinnost
Provozní dotace
z toho: MPSV
MHMP
MZ âR
Mûstské ãásti
Pﬁijaté pﬁíspûvky
z toho: Dary FO
Dary PO
Granty NDD, Diplom. Spouses, Vize 97
Veﬁejná sbírka
Ostatní v˘nosy
V˘nosy celkem
Investiãní dotace MZ âR
Zdroje celkem

2008
36 316
23 889
5 100
3 115
1 162
3 050
8 668
5 162
2 286
100
1 120
3 534
2 050
465
455
564
676
49 194
354
49 548

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
Náklady celkem vã. DP
V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní

2008
6 979
5 122
6 363
27 838
72
1 830
335
48 539

2007
7 481
4 023
6 215
26 148
25
1 905
851
46 648

2006
6 722
4 417
6 388
22 284
24
1 330
492
41 657

655

6 278

-1 678

V¯NOSY
TrÏby za vlastní v˘kony
Úroky
Provozní dotace
Granty NDD, Diplomatic Spouses, Vize 97
Pﬁijaté pﬁíspûvky (dary)
Jiné ost.v˘nosy
TrÏby z prod.maj.,zúãt.opravn˘ch poloÏek
V˘nosy celkem

2008
36 316
192
8 668
455
3 079
23
461
49 194

2007
35 104
120
8 794
400
7 996
65
447
52 926

2006
25 428
90
10 011
250
4 190
6
4
39 979
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%
73,8

18,5

6,3

1,4
100,0

2007
35 104
24 168
5 087
3 118
2 731
8 794
5 212
2 522
250
810
8 396
2 194
1 927
400
3 875
632
52 926
450
53 376

%
66,3

17,4

15,1

1,2
100,0

2006
25 428
15 667
3 368
3 456
2 937
10 011
0
8 391
300
1 320
4 440
2 619
702
250
869
100
39 979
0
39 979

%
63,6

25,7

10,5

0,2
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

2008
3 483
138
17 007
0
-13 662

2007
3 512
138
19 015
0
-15 641

2006
1 334
138
16 134
0
-14 938

Krátkodob˘ majetek
z toho: Zásoby
Pohledávky
Finanãní majetek
Jiná aktiva

28 928
718
3 022
25 032
156

25 166
676
3 493
20 875
122

19 540
574
4 093
14 783
90

Aktiva celkem

32 411

28 678

20 874

PASIVA
Vlastní zdroje

2008
27 371

2007
25 680

2006
390

z toho: Vlastní jmûní
23 452
Fond L. Zemánkové
49
V˘sledek hospodaﬁení
655
Nerozdûlen˘ zisk, neuhr. ztráta minul˘ch let 3 215

22 416
49
6 278
-3 063

3 405
48
-1 678
-1 385

5 040

2 998

20 484

0
0
4 811
229

461
0
2 223
314

0
0
19 832
652

32 411

28 678

20 874

Cizí zdroje
z toho: Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

Pasiva celkem

Hospodaﬁení roku 2008 lze povaÏovat vcelku za úspû‰né. Skonãilo se ziskem 655 tis. Kã, a to jak ve vedlej‰í ãinnosti (482 tis. Kã),
tak v ãinnosti hlavní (173 tis. Kã).
JiÏ pﬁi sestavování rozpoãtu bylo zﬁejmé, Ïe pﬁíjmy roku 2008 se nepodaﬁí udrÏet na úrovni pﬁede‰lého roku, kter˘ byl z hlediska hospodaﬁení zcela v˘jimeãn˘.
Pokles v˘nosÛ témûﬁ o 3 732 tis. Kã se net˘kal trÏeb z vlastní ãinnosti, které naopak vzrostly o 1 212 tis. Kã. Pokud jde o dary, byl
rok 2007 mimoﬁádnû ‰tûdr˘. Prostﬁednictvím podpory pﬁátel Domova z okruhu podnikatelÛ a veﬁejné sbírky se podaﬁilo shromáÏdit
prostﬁedky na pokrytí kumulované úãetní ztráty z pﬁedchozích let. Domov také získal dva dal‰í mimoﬁádné dary. NemÛÏeme tedy
srovnávat dvû naprosto odli‰ná období. Poklesem darÛ v roce 2008 se dostáváme na úroveÀ období pﬁedchozích.
Z hlediska hospodaﬁení bylo také zﬁejmé, Ïe proti roku 2007 dojde k rÛstu nákladÛ pﬁedev‰ím cen energií a nárÛstu osobních
nákladÛ (mezd a zákonného poji‰tûní).
Náklady oproti roku 2007 vzrostly cca o 1 891 tis. Kã. Jenom nárÛst energií pﬁedstavoval ãástku 1 099 tis. Kã, osobní náklady
pak vzrostly o 1 690 tis. Kã. PrÛmûrná hrubá mzda se zv˘‰ila o 1 548 Kã za mûsíc.
NárÛst nákladÛ bylo nutné kompenzovat úsporami ve spotﬁebû materiálu a ostatních nákladov˘ch poloÏek.
Pﬁi celkovém poãtu lÛÏkodní 34 404 ãinily prÛmûrné náklady na 1 lÛÏko 1299 Kã dennû.
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7. Dobrovolníci
Firemní dobrovolnictví
Domov se stal oblíben˘m místem firemních dobrovolníkÛ.
V roce 2008 nám pomáhalo se sklizní ovoce 10 dobrovolníkÛ zástupcÛ firmy Ernst & Young, s.r.o. Pﬁi údrÏbû, nátûru zdí a zahradního pódia pomohli pracovníci firmy King Sturge, s. r. o.
V pﬁedvánoãním období se do ãinnosti zapojili i zamûstnanci
spoleãnosti Sodexo Pass âeská Republika, a.s., kteﬁí pﬁipravili
na‰im pacientÛm zdravou ovocnou svaãinku a zdobili pak s nimi
vánoãní perníãky.
Dobrovolníci – stálice Domova
Domov má 27 stál˘ch dobrovolníkÛ, jejichÏ obûtavá a nezi‰tná práce si zaslouÏí na‰i úctu a obdiv. Pacienti i dobrovolníci si
vzájemnû poskytují pochopení, oporu, vznikají nová pﬁátelství.
Osamocení lidé si mají s k˘m popovídat, svûﬁit své bolesti a starosti, je pro nû nesmírnû dÛleÏité, Ïe nûkdo druh˘ na nû má ãas
a projevuje o nû zájem.

v Praze, âeská televize, âesk˘ rozhlas Regina, Emauzsk˘ klá‰ter,
Farní charita Strahov, Fórum dárcÛ, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Hostivick˘ mûsíãník, ICN 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, Spoleãnost pro obnovu ﬁepsk˘ch tradic, o. s., 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
ãetné exkurze, 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˘uce nov˘ch zdravotnick˘ch pracovníkÛ.
Partnerské ‰koly: Stﬁední odborná ‰kola sociální sv. Zdislavy
v Praze 2 v Jeãné, Vysoká ‰kola zdravotnická Praha – Du‰kova,
Stﬁední odborná ‰kola specializaãní a Vy‰‰í odborná ‰kola ARITA, s.r.o., 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.

9. Závûr a podûkování
Velmi nás tû‰í, Ïe v poslední dobû pﬁicházejí také mladí lidé
a vyjadﬁují touhu nûkomu pomáhat, b˘t uÏiteãní. Mladí pﬁiná‰ejí nemocn˘m seniorÛm radost a novou energii, od nich zase
naopak ãerpají zral˘ pohled na Ïivot a obohacení Ïivotními zku‰enostmi. Takto i dobrovolníci naplÀují na‰e heslo, vyjádﬁené
v logu Domova: JEDEN DRUHÉMU DAREM.

8. Partneﬁi
Dûkujeme za pﬁízeÀ na‰im stál˘m partnerÛm. Jsou to: Agentura F& F, Arcidiecézní charita Praha, AV - PARK s. r. o., Co, kdy

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

Pevnû doufáme, Ïe se nám podaﬁí za podpory v‰ech institucí, dárcÛ a na‰ich pﬁátel udrÏet sluÏbu Domova i v následující
dobû, aãkoliv to vÛbec není snadné. Vûﬁíme v‰ak v potﬁebnost
a smysluplnost na‰í práce a to nám dodává sílu. DokáÏeme se radovat z kaÏdého malého úspûchu ãi drobné pomoci, a tak neztrácíme nadûji, Ïe i nadále bude dostatek prostﬁedkÛ na pokraãování na‰í sluÏby.
Srdeãnû Vám dûkujeme za Va‰e dary a podporu, díky nimÏ
mÛÏeme zmírÀovat zdravotní a sociální obtíÏe na‰ich klientÛ a vytváﬁet jim prostﬁedí, kde jsou obklopeni profesionální
péãí, láskou a pochopením.
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