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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 CÍRKEVNÍ 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. POSLÁNÍM DOMOVA JE POSKYTOVÁNÍ POMOCI POT¤EBN¯M LIDEM.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank
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2. Úvod – slovo pﬁedstavené
Nemám GPS a obãas se v Praze
ztratím.... ☺
Znáte to - najdete si pûknû cestu na
internetu, ale pak sice s chutí vyrazíte do ulic a neãekané objíÏìky
Vás pﬁinutí hledat náhradní trasy.
Ukazatele Vás navádûjí ne zrovna
srozumitelnû a Vy se musíte na
kﬁiÏovatkách rozhodovat: doleva?
doprava? rovnû? Stává se nám to
nejen pﬁi jízdû autem, ale dokonce
i pû‰ky. Tuhle jsme s kolegou na‰li
podle mapy cíl své sluÏební cesty, jistou advokátní kanceláﬁ, zdárnû
jsme zaparkovali, do‰li ke dveﬁím
domu, jisti sami sebou, svou ‰ikovností. ☺ Na zazvonûní nám nûkdo zahlásil, Ïe tady to není, Ïe musíme doprava, je tam schodeãek
a dál uÏ to najdeme.
JenomÏe ouha, „doprava“ je dvojznaãn˘ pokyn: záleÏí, jestli stojíte k budovû ãelem, nebo jestli z ní vycházíte. Vydali jsme se pﬁesnû
opaãnû, zámûny slova „schodeãek“ a „schodeãky“ jsme si nev‰imli,
zvoníme u dal‰ích dveﬁí, koneãnû jisti tím, Ïe AK na zvonku zcela
jistû znaãí Advokátní kanceláﬁ. Opût marnû...
„Musíte zpátky dolÛ, vchod z hlavní ulice.“ „Tam uÏ jsme byli!“
bráníme se. Nedá se nic dûlat, vracíme se, potkáváme onen „schodeãek“, na kterém zrovna holub neru‰enû poﬁádá svÛj obûd, a koneãnû
nacházíme ten správn˘ vchod... ☺ Cestou se smûjeme, jak jsme se
vyznamenali, Ïe nám je‰tû asi nûco chybí k na‰emu IQ – a to jsme
oba V·... Kolega povídá: „No, tak v tomhle pﬁípadû bych to vzdûlání rad‰i nikde neuvádûl... ☺“. Paní doktorka se pak v dotyãné AK
tak srdeãnû smála, jak uÏ pr˘ dlouho ne.
Îivot sám je krásná, bohatá, sloÏitá, radostná i tûÏká c e s t a.
Na‰e plány b˘vají tak jasné..., vypadají promy‰lenû, s moÏností zabloudit skoro nepoãítáme.
Jako „vnitﬁní GPS“ nás, zejména v mládí, vede kompas tuÏeb,
utváﬁen˘ch radostí ze Ïivota, z moÏností, které jsou nám darovány,
z moÏností, které si vysníme...Pro kaÏdého ãlovûka v‰ak nutnû nastanou chvíle, kdy se nám nûco postaví do cesty, kdy se musíme znovu rozhodovat, kudy dál, kdy naráÏíme na pﬁekáÏky, na nemoÏnost
zvládnout vlastními silami, co v na‰ich silách není. Ve stáﬁí se pak
uÏ mÛÏeme rozhodovat stále ménû svobodnû, uãíme se pﬁijímat
nezmûnitelné, vyrovnávat se s nejrÛznûj‰ími omezeními a s urãitou
pokorou dûkovat za sluÏby druh˘ch. Mûní se na‰e cíle, mûní se cel˘
ná‰ pﬁístup k Ïivotu, ztrácíme mnohé nároky a zÛstává nám touha

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank
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po naplnûní potﬁeb základních: potﬁeby lásky, bezpeãí, vûdomí, Ïe
i nyní má ná‰ Ïivot smysl...
Je krásné proÏívat stáﬁí s vûdomím, Ïe ti mlad‰í se o nás postarají, kdyÏ my sami uÏ nemÛÏeme, a pﬁitom nemusíme mít pocit, Ïe jsme
jim bﬁemenem.
Je krásné od té mlad‰í generace, kdyÏ si uvûdomí hodnotu a bohatství, které v sobû stáﬁí nese, a vytvoﬁí podmínky pro oboustranné
obdarovávání.
Takhle to vypadá v na‰em Domovû, kde staﬁí a nemocní lidé, kteﬁí jsou svûﬁeni do na‰í péãe, nemají pocit zbyteãnosti, ale dostává se
jim potﬁebného zázemí s úctou a porozumûním. Vnitﬁní kompas kaÏdého spolupracovníka a spolupracovnice smûﬁuje k jednomu cíli: vytváﬁet seniorÛm d o m o v.
Tûm, kteﬁí uÏ se nemohou na sv˘ch Ïivotních kﬁiÏovatkách svobodnû rozhodovat, pomáháme nejen jejich cestu zabezpeãit sluÏbou, kterou potﬁebují, ale poskytujeme jim i vnitﬁní oporu, jistotu a bezpeãí
– a tím i my rosteme, tím i my sami se moÏná chráníme vlastního
bloudûní a pﬁipravujeme se na dny vlastního Ïivotního dozrávání.
Tak nás lidé vidí, tak dosvûdãují, Ïe se nám daﬁí k tomuto cíli spoleãnû jít, vzájemnû si pomáhat a spoleãnosti ukazovat, Ïe je moÏné
b˘t v kaÏdé Ïivotní etapû na svûtû r á d.

Sestra Konsoláta Mgr. M. Fr˘decká
pﬁedstavená

3. Poskytované sluÏby
A) Sociální pobyty pro seniory – odlehãovací sluÏba
Posláním odlehãovací pobytové sluÏby je zajistit uÏivateli na
pﬁechodnou dobu bydlení a maximální podporu, na jakou byl
zvykl˘ doma a která mu z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemÛÏe b˘t v souãasné dobû poskytnuta rodinou nebo peãovatelem. Domov má pro
tuto sluÏbu vyhrazeno 34 míst.
Základní nabídka sluÏeb obsahuje:
• ubytování v tﬁí a dvoulÛÏkov˘ch pokojích
• celodenní stravování
• úklid
• praní prádla
• pomoc a podporu v bûÏn˘ch ãinnostech
• nepﬁetrÏitou o‰etﬁovatelskou péãi
• pomoc pﬁi sebeobsluze seniorÛ s poruchami hybnosti nebo
zdravotním postiÏením
• zdravotní a lékaﬁskou péãi.
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• vyplní Îádost o pﬁijetí, dodá aktuální lékaﬁskou zprávu a sociální pracovnice Domova s ním provede sociální ‰etﬁení
• po zhodnocení pﬁedloÏen˘ch podkladÛ v komisi je zájemci neprodlenû sdûlen v˘sledek a domluven termín nástupu.
• pokud pﬁijetí není moÏné (Domov poÏadovanou sluÏbu neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vyluãuje
pobytovou sociální sluÏbu), je zájemci poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty kontakty.
Bûhem roku 2009 jsme pﬁi kapacitû 34 o‰etﬁovatelsk˘ch lÛÏek poskytli péãi celkem 176 klientÛm. Z toho bylo 157 obãanÛ
hl. mûsta Prahy. PrÛmûrná délka pobytu klienta ãinila 58 dní.

KaÏd˘ uÏivatel má svého klíãového pracovníka k individuální
podpoﬁe pﬁi poskytování sluÏeb.
Na‰e péãe obsahuje také základní kondiãní rehabilitaci. Zaﬁízení v‰ak není urãeno k intenzívní odborné rehabilitaci. Úsek
fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik
chÛze a pohybov˘ch schopností. Tím se také uÏivatelé zlep‰ují
i psychicky, kdyÏ se mohou radovat z mal˘ch, a pﬁesto zﬁeteln˘ch
pokrokÛ. K udrÏení tûlesné i du‰evní aktivity pﬁispívá velkou mûrou i ergoterapie. Pomáhá odpoutávat pozornost seniorÛ od obtíÏí nemoci a pokroãilého vûku, udrÏovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cviãit jemnou motoriku i pamûÈ. Pobyt seniorÛ
v Domovû je obohacován prÛbûÏn˘mi kulturními aktivitami
a koncerty, jichÏ se mohou zúãastÀovat i nemocní na vozíku.
V aktivizaci spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteﬁí
pﬁicházejí nabídnout svÛj ãas a vûnují ho rÛzn˘m zpÛsobem.
V neposlední ﬁadû je péãe o seniora naplÀována i nabídkou
duchovní sluÏby – v míﬁe, v jaké o ni sám projeví zájem.
Profesionální péãe takto spojuje práci zdravotnického personálu, pracovníkÛ pﬁímé/sociální/ péãe i odborn˘ch sluÏeb do
jediného celku, v nûmÏ je vnímán ãlovûk cel˘ se v‰emi jeho fyzick˘mi, du‰evními i duchovními potﬁebami. Právû v celostním
pojetí spoãívá tûÏi‰tû ve‰keré péãe – to je v celkovém pﬁístupu
k ãlovûku. V‰ichni zamûstnanci, vãetnû tûch, kdo obstarávají související sluÏby, usilují o to, aby u nás byl vytváﬁen pocit domova,
kde jsou pacienti laskavû pﬁijati, kde jsou respektovány jejich
oprávnûné poÏadavky a pﬁání, kde pociÈují ve svém stáﬁí úctu
a lidskou dÛstojnost.

Postup pﬁi podání Ïádosti o odlehãovací sociální sluÏbu:
• zájemce obdrÏí základní telefonické nebo osobní informace
od vedení Domova nebo pﬁímo od sociální pracovnice

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

B) Denní stacionáﬁ
Denní pobyty v pﬁíjemném prostﬁedí stacionáﬁe jsou 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 vesmûs 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 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 2009 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 také v‰estrannou aktivizaci, napﬁíklad úãastí na kulturních poﬁadech, na rÛzn˘ch akcích spolu
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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 2009 poskytli na 60 lÛÏkách 334 pacientÛm pﬁeváÏnû v tﬁílÛÏkov˘ch pokojích a ve tﬁech
‰estilÛÏkov˘ch pokojích, uzpÛsoben˘ch pro nároãnou o‰etﬁovatelskou péãi dlouhodobû nemocn˘ch.
Finanãnû tyto sluÏby podporují zejména MPSV, Hlavní mûsto Praha, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 4, Praha 17 , Praha 2, Praha 13, Ministerstvo zdravotnictví âR, Diplomatic Spouses Association in Prague, o. s. a zdravotní poji‰Èovny.
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v úklidu a na zahradû. MoÏnost rozmanité a smysluplné práce
v kolektivu spolupracovníkÛ, 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 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. 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 2009 podpoﬁila VûzeÀská sluÏba âR.

4. Projekty roku 2009
V prÛbûhu roku 2009 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehãovací sluÏba
• Sociálnû o‰etﬁovatelská péãe o seniory v rámci odlehãovací
sluÏby
• 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
• Odpoãinková zahrada – I. etapa
• PomÛcky pro inkontinentní osoby
• Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
• Teleskopické zástûny k lÛÏkÛm pro zachování soukromí a intimity pacientÛ
• Slavnost v zahradû, Modlitba za nemocné
• Koncerty pro vûkem pokroãilé a tûlesnû postiÏené
• Dárcovská SMS na rok 2009

Co se nám podaﬁilo
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 ve
v‰ech pomocn˘ch provozech Domova: v kuchyni, prádelnû,

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

Vﬁejná sbírka
V roce 2009 jsme pokraãovali v konání veﬁejné sbírky, která se
stala jedním z v˘znamn˘ch zdrojÛ financování potﬁeb Domova.
Na její podporu jsme vyhlásili dvû
nové sbírkové kampanû: Podporujte svoji budoucí(?) sestﬁiãku a KampaÀ na pomÛcky pro inkontinentní osoby.
Dûkujeme panu prof. Pavlu Kantorkovi a malíﬁce Dá‰e Morenové za
motivy, které obû kampanû provázejí.

Technick˘ provoz
V loÀském roce se prostﬁednictvím mnoha poruch ukázalo,
Ïe technické vybavení, které je nezbytné pro chod Domova, je
na hranici Ïivotnosti a muselo b˘t postupnû obnoveno. Jednalo
se zejména o expanzní nádoby v kotelnû, chladicí systém pro náhradní zdroj kotelny, rozvodové skﬁínû vzduchotechniky v kuchyni a prádelnû, obûhová ãerpadla na teplou vodu v hlavní budovû a na ubytovnách, nové zásobníky na teplou vodu a dal‰í.
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Technick˘ provoz si vyÏádal nemalé investice. Podstatné v‰ak
je, Ïe nejdÛleÏitûj‰í oblasti, které by ohroÏovaly provoz a tím
i sluÏbu Domova byly tûmito investicemi pokryty.
Za podporu dûkujeme Kongregaci Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského a mnoha firemním i individuálním dárcÛm.
Technická údrÏba byla vybavena díky podpoﬁe spoleãnosti
Wuerth, spol. s r. o. nov˘m náﬁadím.

Elektrická vjezdová brána
Vjezd do areálu Domova komplikovala tûÏká Ïelezná brána,
jejíÏ vrata se ãasem zkﬁíÏila. Díky podpoﬁe Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského se nám podaﬁilo
poﬁídit novou moderní elektrickou vjezdovou bránu,
která je ovládána ãipem.
Malování Domova
V létû a na podzim probûhlo malování Domova.
Pokoje pacientÛ, chodby
na v‰ech o‰etﬁovatelsk˘ch stanicích a celé pﬁízemí Domova byly vymalovány pﬁíjemn˘mi barevn˘mi odstíny.
Rekonstrukce kuchynû
Na úseku kuchynû probûhla rekonstrukce podlahy, pﬁi které
bylo vymûnûno staré poniãené lino za nové. Poté byla kuchynû
vymalována a dovybavena nov˘m konvektomatem pro pﬁípravu

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank
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jídel, tﬁemi velk˘mi lednicemi a elektrickou smaÏící pánví.
Dûkujeme v‰em dárcÛm, kteﬁí nám pﬁispûli do sbírky, ze které jsme zakoupili vybavení kuchynû, paní Miloslavû Procházkové – AVANTI za v˘raznou slevu na poﬁízení linolea a Kongregaci Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského za finanãní podporu projektu.

Vybavení zdravotnického úseku
Z pﬁidûleného grantu Ministerstva zdravotnictví âR jsme v zájmu zkvalitnûní péãe o pacienty vybavili zdravotnick˘ úsek nov˘mi invalidními vozíky a toaletními kﬁesly. Z daru spoleãnosti
PraÏská plynárenská, a. s. jsme zakoupili moderní pﬁístroj EKG.
Pan Ing. Michal Vanûãek nám poskytl prostﬁedky na zakoupení nov˘ch Ïidlí na pokoj pacientÛ v prvním patﬁe.
Spoleãnost ALTREVA, spol. s r. o. darovala pracovní odûvy
pro sestﬁiãky a ostatní o‰etﬁovatelsk˘ personál.
Kanadská obchodní komora v âR Domovu pﬁispûla na obstarání jednoho speciálního polohovacího lÛÏka a za podpory
Diplomatic Spouses Association in Prague, o. s., Mâ Praha 4 i veﬁejné sbírky jsme uhradili znaãnou ãást v˘dajÛ za léky, pomÛcky
pro inkontinentní osoby a dovybavili pokoje teleskopick˘mi zástûnami k zachování soukromí na‰ich pacientÛ.
Kabelová televize pro pﬁenos poﬁadÛ z kostela sv. Rodiny
Pacienti Domova, kteﬁí se nemohou úãastnit kulturních akcí
a m‰í v kostele mohli v minulosti poslouchat pﬁenos programu
prostﬁednictvím sluchátek, která jsou instalovaná k lÛÏkÛm. Nyní
mohou poﬁady sledovat i v televizi. UmoÏnila to instalace kamer
v kostele a jejich propojení k televizím na jednotliv˘ch patrech.
Ve foyer kostela byla nainstalována velkoplo‰ná obrazovka, která umoÏní úãast na dûní v kostele vût‰ímu poãtu náv‰tûvníkÛ.
Tento projekt byl úspû‰nû realizován zejména pﬁispûním Nadaãního fondu Maltézského kﬁíÏe.
Bezbariérová odpoãinková zahrada
V loÀském roce bylo v rámci projektu vybudováno první odpoãinkové zákoutí s okrasn˘mi pergolami, které bude slouÏit
k posezení v zahradû pacientÛm Domova i jejich náv‰tûvám. Zahradní loubí bylo na podzim témûﬁ dokonãeno. Pro nepﬁízeÀ
poãasí v‰ak nedo‰lo k úplné kompletaci nûkter˘ch dﬁevûn˘ch
dílÛ. Jeho definitivní podobu tedy uvidíme aÏ v létû roku 2010.
Realizace projektu relaxaãní zahrady je tzv. „bûh na dlouhou
traÈ“. Postupn˘mi kroky se nám v‰ak daﬁí tento ná‰ velk˘ sen
uskuteãÀovat.
Za dlouhodobou podporu dûkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, sestﬁe Monice Weidenkopf z Mni-
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chova, spoleãnosti LandART atelier s.r.o. a panu Ing. arch. Stanislavu Bûhalovi.

Vybudování kompostu v zahradû Domova
Pozemek zahrady, která se rozprostírá kolem Domova, je velk˘ a v minulosti jsme stále ﬁe‰ili problém, kam s posekanou trávou. Rozhodli jsme se pro vybudování vlastního kompostu, kter˘ by nám jednak pomohl zbavovat se staré trávy a jednak napomohl k získání nové zeminy na pûstování kvûtin a zeleniny.
Materiál na zhotovení kompostu vûnovala firma Jaroslav Hájek autodoprava, nakládání s odpady a spoleãnost Sakret CZ, k.s.
Vlastní stavbu pak provedli pracovníci na‰í technické údrÏby.
Denní stacionáﬁ
V‰echna okna denního stacionáﬁe byla za pﬁispûní firmy MAVES, s. r. o. zastínûna Ïaluziemi, které chrání pacienty v hork˘ch
letních dnech pﬁed sluncem a umoÏÀují neru‰en˘ odpoãinek.
Byla provedena také rekonstrukce ‰atny a díky darÛm vybavena nov˘mi uzamykateln˘mi skﬁíÀkami pro úschovu vûcí klientÛ. Îeny z Bohemia patchwork klubu u‰ily a vûnovaly klientÛm stacionáﬁe pestrobarevné pﬁikr˘vky.
Na provoz denního stacionáﬁe v˘znamnû pﬁispívají MPSV,
Hlavní mûsto Praha a Mâ Praha 6.

reg. mk ãr / 1.9.1996
Pﬁedná‰eli odborníci v problematice gerontologie (napﬁ.
MUDr. Valjentová ze sdruÏení Cesta domÛ, Bc. Martínková
z ÚVN, p. âerná ze sdruÏení Îivot 90). K pﬁedná‰ejícím se pﬁipojily i sestry zamûstnané v Domovû, které se s ostatními podûlily o své znalosti a profesní zku‰enosti. Nejvût‰í ohlas ze strany
posluchaãÛ si získala pﬁedná‰ka známého psychologa Prof.
PhDr. Jara Kﬁivohlavého.

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 na‰í péãe 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 2009 trÏby ãinily 39 210 000 Kã.

Konference O‰etﬁovatelská péãe o staré a nemocné osoby aneb
proã by podzim Ïivota nemûl b˘t pûkn˘!
Dne 30.9.2009 probûhla v prostorách stacionáﬁe první celodenní odborná konference pro zdravotní sestry, jejímÏ garantem byla vedoucí lékaﬁka Domova MUDr. Iva Perlíková. Této
akce se zúãastnily sestry z Prahy a Stﬁedoãeského kraje, které
pracují pﬁeváÏnû na oddûleních následné péãe a v zaﬁízeních sociální péãe. Zájem o konferenci pﬁev˘‰il kapacitní moÏnosti stacionáﬁe. Celkovû se jí zúãastnilo 60 sester.
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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 vûdomi a jsme vdûãní v‰em, kdo nás také
v roce 2009 podpoﬁili. V dotacích a grantech od Ministerstva práce a sociálních vûcí âR, Ministerstva zdravotnictví âR, Ministerstva kultury âR, Hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha
6, Praha 17, Praha 4, Praha 2 a Praha 13, Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97, Nadace Divoké husy, Nadace Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského a Diplomatic Spouses Association in Prague, o.s. jsme získali celkovou ãástku 9 253 000 Kã.
Individuální dárci
Díky individuálním dárcÛm jsme v roce 2009 obdrÏeli na provoz Domova 11 584 000 Kã. Je nám líto, Ïe nemÛÏeme veﬁejnû
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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.

s r. o., Ústav hematologie a krevní transfuze, Václav Dlouh˘ Agentura ADM, VûzeÀská sluÏba âR, Viveka s. r. o., ZAPA beton,
a. s., ZO Chirmax s. r. o. a mnoho dal‰ích.

Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2009 podpoﬁily
celkovou ãástkou 864 000 Kã. Na‰i vdûãnost a podûkování si zaslouÏí pﬁedev‰ím následující: AeskuLab, s. r. o., Agentura F& F,
Alena ·imková, Aletheia – KVI, ALSIMA, a. s., ALTREVA, spol.
s r. o., Arsprint, spol. s r.o., ATREA, spol. s r. o., BHL Consult,
spol. s r. o., Bohemia patchwork klub, Comap, spol. s r. o., COMENIUS, pan-evropská spoleãnost pro kulturu, vzdûlávání a vûdecko-technickou spolupráci (Ing. Karel Muzikáﬁ), âeská a slovenská obec dûlostﬁelecká, âeská federace potravinov˘ch bank,
âVUT v Praze, fakulta stavební, Dr. Hana MojÏí‰ová , ERIKA,
a. s., Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárcÛ o.s., Henkel
âR, spol. s r. o., Ing. Josef Civín – auditor, Ing. Yveta Nováková
– ERBEKO, Jan Volf, JANUS, spol. s r. o., Jaroslav Hájek autodoprava, JHS Laboratory, s. r. o., Jídelní a lÛÏkové vozy, a. s.,
Johnson & Johnson, 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., Martin Novák - zámeãnické a montáÏní práce, MAVES, s. r. o., medisap s. r. o.,
Medlin, s. r. o., Milan ·koda – FOTO, Miloslava Procházková
AVANTI, Mramorka, s. r. o., Nadaãní fond Maltézského kﬁíÏe,
Nakladatelství LIBRI, spol. s r. o., OSKA, s. r. o., Pekárna Erika, Plaveck˘ klub ·IPKA, s. r. o., PraÏská plynárenská, a. s. , Robin Lustig, Sakret CZ, k.s., Skupina nezávisl˘ch podnikatelÛ Romana âíÏka, SOFTRONIC Praha a. s., Spoleãenství pomocníkÛ
ﬁádu sv. Lazara, StarDeco, s. r. o., T-SOFT a. s.,TOP EXPO spol.

Veﬁejná sbírka
V roce 2009 pokraãovala veﬁejná sbírka, která byla povolena
Magistrátem hlavního mûsta Prahy dne 23. 4. 2007 pod ã. j. SMHMP/150373/2007. Veﬁejná sbírka je jedním z v˘znamn˘ch
zdrojÛ financování potﬁeb Domova. Ze sbírky byl poﬁízen nov˘
nábytek na o‰etﬁovatelsk˘ úsek, zdravotnické pomÛcky, náﬁadí
do technické údrÏby, poãítaãe, nov˘ konvektomat pro pﬁípravu
jídel, 3 lednice a elektrická smaÏící pánev do kuchynû. Díky veﬁejné sbírce jsme uhradili znaãnou ãást v˘dajÛ za léky a zdravotnick˘ materiál. V roce 2009 jsme prostﬁednictvím veﬁejné sbírky
získali 777 000 Kã.
Dûkujeme v‰em dárcÛm, kteﬁí nám do sbírky na úãet
ã. 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pﬁispûli.
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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 2009 jsme prostﬁednictvím dárcovsk˘ch SMS obdrÏeli celkem 4 320 Kã (tj. 160 SMS).
Dûkujeme v‰em, kteﬁí zasláním dárcovské SMS tento projekt
podpoﬁili.
Kulturní akce
Jednou ze sluÏeb Domova je zprostﬁedkování kulturních záÏitkÛ zdravotnû postiÏen˘m a vûkovû pokroãil˘m klientÛm. Tito
lidé nemohou kvÛli sv˘m fyzick˘m a ãasto i psychick˘m omezením udrÏovat kontakt se souãasn˘m svûtem a kultura, tak jak ji
známe my, je jim odepﬁena. Toto jejich omezení se snaÏíme minimalizovat kromû jiného pomûrnû velk˘m mnoÏstvím kulturních aktivit, jichÏ se mohou úãastnit nebo sledovat v pﬁímém pﬁenosu na sv˘ch pokojích ãi jídelnách. Nezanedbatelná je i funkce kulturních aktivit jako finanãního zdroje a propagace na‰eho zaﬁízení. V‰echny akce jsou pﬁístupné veﬁejnosti.
V roce 2009 se celkovû uskuteãnilo 72 kulturních aktivit (koncerty, v˘stavy a divadla) . PﬁeváÏná vût‰ina byla benefiãní, pouze
‰est koncertÛ a jedno divadelní pﬁedstavení bylo umoÏnûno díky
finanãnímu partnerství. V‰echny ostatní se uskuteãnily díky sm˘‰lení úãinkujících, kteﬁí se rozhodli své vystoupení vûnovat Domovu zdarma.
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teto River City Strings, The Choir of st. Catherine’s College Cambridge a skotsk˘ sbor A Capella.
Spolupráce se ‰kolami se v roce 2009 rozrostla. Dûti nejenÏe nav‰tûvovaly urãité druhy akcí spoleãnû s na‰imi seniory, ale vytváﬁely pro nû i programy. K nejaktivnûj‰ím spolupracovníkÛm patﬁí Soukromá stﬁední ‰kola umûleckého designu, Z· U Boroviãek,
dûtsk˘ sbor Musí Canti, Z· Na dlouhém lánu, Z· Laudova, M·
Bendova a SocháÀova, Japonská ‰kola v ¤epích a dal‰í.

Finanãní partnerství a zá‰titu nad kulturními aktivitami dlouhodobû poskytuje ÚMâ Praha 17 (Slavnost v zahradû – tentokrát
s Triem Prokop-Hrub˘-Andr‰t a Missa Karel Kryl Revival a vánoãní koncert Modlitba za nemocné). Dal‰ím stál˘m partnerem
je Nadaãní fond maltézského kﬁíÏe, díky jehoÏ iniciativû jsme realizovali Den matek s Evou Pilarovou, Koncert Hornického sboru Kladno a Adventní odpoledne s Kateﬁinou BroÏovou. Nad
koncertem Laìa Kernl zpívá nemocn˘m pﬁevzala zá‰titu firma
Miloslava Procházková - AVANTI a divadelní pﬁedstavení Africké pohádky bylo umoÏnûno díky firmû Milan ·koda - FOTO.
Bez tûchto sponzorÛ by se uvedené akce nedaly uskuteãnit.
Koncerty váÏné hudby
Tvoﬁí asi 40% v na‰í nabídce kulturních aktivit. Ke stál˘m spolupracovníkÛm Domova patﬁí dûtsk˘ sbor Radost Praha, z jehoÏ
krásn˘ch a kvalitních koncertÛ se tû‰íme jiÏ 10 let, dále cembalistka Eva Tornová a Musica Bellisima, sbor Byzantion, Charmone, Musica Pro Sancta Cecilia, Camerata Praha, Trio Sírius,
Geshem, Sponte Sua a dal‰í.

V˘stavy
KaÏd˘ mûsíc probûhla v refektáﬁi v˘stava nûkterého ze spolupracujících fotografÛ (Zuzana Vopálková, Martina a Jana Syrové, Tomá‰ Vainer a dal‰í) . Nûkolik dal‰ích velmi zajímav˘ch v˘stav – obrazy, keramika, tapiserie zabezpeãila Soukromá stﬁední
‰kola umûleckého designu. V záﬁí dáváme prostor refektáﬁe vÏdy
k dispozici nûkteré z neziskov˘ch organizací k vlastní prezentaci – tentokrát jej vyuÏil Letohrádek Vendula – ﬁemeslná manufaktura zamûstnávající lidi i s nejtûÏ‰ím postiÏením. V kvûtnu realizovaly v˘stavu v refektáﬁi Ïeny z Bohemia Patchwork Klubu, které postupnû vybavují Domov rÛzn˘mi závûsy, pol‰táﬁky, obrázky
a deãkami, jenÏ prostor Domova velmi zpﬁíjemÀují a rozveselují.
Zapojování Domova do Ïivota obce
Domov je spoluorganizátorem Dûtské pouti v ¤epích. Zúãastnili jsme se akcí Babí léto, Letní jarmark a Mikulá‰k˘ bazar Nadace Vize 97. V rámci adventních koncertÛ jsme organizovali
adventní prodej v˘robkÛ pro veﬁejnost v prostoru foyer kostela.
Spolupráce s organizací Zdravotní klaun
KaÏd˘ pátek nav‰tûvují ãlenové této organizace, kteﬁí vût‰inou
pocházejí z ﬁad profesionálních hercÛ, na‰e seniory a podle jejich pﬁání jim zpﬁíjemÀují voln˘ ãas.

Koncerty populární hudby a divadlo
Trvale spolupracujeme s hudebníky Two Voices (v roce 2009
u nás uskuteãnili celkem 8 koncertÛ – kromû veãerních koncertÛ
v kostele také zpívají a hrají na pokojích pﬁímo u lÛÏek pacientÛ). Dále se u nás ãasto objevují uskupení Îivot 90, kapela Bejvávalo, manÏelé Radovi, Laìa Kerndl a dal‰í . Ve stacionáﬁi hrála divadla Minor, Bubec a Divadlo bez hranic, která nám nabídla své sluÏby pro seniory i dûti.
Hudba nemá hranice
Díky spolupráci s The Prague Concert Co., s. r. o. mûli moÏnost klienti Domova i veﬁejnost vidût koncerty se zahraniãními
orchestry a sbory: University of Portland Singers a smyãcové kvar-

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

Domov sv. Karla Boromejského

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

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

iã: 65400143

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

Dûkujeme Generálnímu ﬁeditelství VûzeÀské sluÏby âR za poskytnutí pﬁedmûtÛ do adventního prodeje v Domovû a Ïenám
z Klubu seniorÛ ¤epy za pomoc pﬁi organizaci nûkter˘ch z na‰ich kulturních aktivit.

Prodej sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
Zahrajte si s Babinsk˘m!
Domov si slavného ãeského loupeÏníka, kter˘ po propu‰tûní
ze Ïaláﬁe pracoval jako zahradník v klá‰teﬁe v ¤epích a je pochován na ﬁepském hﬁbitovû, „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. Bûhem roku 2009 bylo prodáno
22 her v celkové hodnotû 8 470 Kã.

Prodej pﬁedmûtÛ v rámci charitativních bazarÛ
Bûhem charitativních bazarÛ a dobroãinné aukce jsme prodávali pﬁedmûty darované sponzory a také v˘robky klientÛ denního stacionáﬁe.
Prodejem tûchto pﬁedmûtÛ jsme získali 50 024 Kã.

8. Finanãní zpráva – V˘sledek hospodaﬁení
Rozvaha (v tis. Kã)
Aktiva

2009

2008

Dlouhodob˘ majetek
z toho: nehmotn˘ majetek
hmotn˘ majetek
finanãní majetek
oprávky k dlouhod. majetku

4 047
138
18 361
0
-14 452

3 483
138
17 007
0
-13 662

Vlastní zdroje
z toho: vlastní jmûní
fond L. Zemánkové
v˘sledek hospodaﬁení
neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let

Krátkodob˘ majetek
z toho: zásoby
pohledávky
finanãní majetek
jiná aktiva

30 558
609
3 748
26 006
195

28 928
718
3 022
25 032
156

Cizí zdroje
z toho: rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva

Aktiva celkem

34 605

32 411

Pasiva celkem

V˘kaz zisku a ztrát (v tis. Kã)
Náklady

2009

2008

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

7 906
5 087
7 302
31 267
36
9 483
449
61 530

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

431

655

V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní
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Pasiva

V˘nosy
trÏby za vlastní v˘kony
úroky
provozní dotace
pﬁijaté pﬁíspûvky (dary fyz. a práv. osob)
granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses, Sbírka
jiné ost.v˘nosy
trÏby z prod.maj.,zúãt.opravn˘ch poloÏek
V˘nosy celkem

2009

2008

28 075
23 696
79
431
3 869

27 371
23 452
49
655
3 215

6 530
0
0
6 250
280

5 040
0
0
4 811
229

34 605

32 411

2009

2008

39 210
269
8 753
12 448
1 277
4
0
61 961

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

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

iã: 65400143

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

Zdroje (v tis. Kã)

2009

%

2008

%

Vlastní ãinnost
z toho: trÏby od poji‰Èovny (VZP,OZP,âNZP)
trÏby od klientÛ
trÏby od Mâ
poplatek za hospitalizaci
ost. ãinnost (pﬁeúãt. el., voda, nájem, stravné)
Provozní dotace
z toho: MPSV
MHMP
MZ âR, MK âR
Mûstské ãásti Praha 2, 4, 6, 13, 17
Pﬁijaté pﬁíspûvky
z toho: dary fyzick˘ch osob
dary právnick˘xh osob
granty NDD, Vize 97, Diplom. Spouses
veﬁejná sbírka
Ostatní v˘nosy

39 210
26 173
5 794
3 101
1 133
3 009
8 753
5 162
1 892
380
1 319
13 725
11 584
864
500
777
273

63,3

73,8

0,4

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

V˘nosy celkem

61 961

100,0

49 194

Investiãní dotace MZ âR
Zdroje celkem

14,1

22,2

0

354

61 961

49 548

18,5

6,3

1,4
100,0

Hospodaﬁení roku 2009 skonãilo se ziskem 431 tis Kã.
V˘znamn˘ vliv na hospodaﬁení se ziskem mûl nárÛst v˘nosÛ,
a to o 12 767 tis Kã proti roku 2008.
PﬁestoÏe trÏby za vlastní v˘kony vykazují vrÛstající trend, podstatn˘ vliv na úspû‰ném zakonãení roku 2009 mûly pﬁijaté finanãní dary a dûdictví od pﬁátel Domova, dary z kruhu podnikatelÛ a finanãní prostﬁedky získané z veﬁejné sbírky. Na v˘‰i darÛ
nefinanãní povahy se podílí také bezúplatnû nabyt˘ materiál
(pﬁedev‰ím prací a hygienické prostﬁedky) a sluÏby.
Pﬁijetí finanãních darÛ a dûdictví ve v˘‰i pﬁibliÏnû 13 725 tis. Kã
byla zcela mimoﬁádná událost, která pﬁispûla k tomu, Ïe hospodaﬁení v roce 2009 neskonãilo ztrátou.
Nejv˘znamnûj‰í nákladovou poloÏkou jsou osobní náklady,
které pﬁedstavují témûﬁ 51 % celkov˘ch nákladÛ. Oproti roku
2008 vzrostly osobní náklady (tj.hrubá mzda a zdravotní a sociální poji‰tûní) o 3 429 tis Kã. Vzhledem k potﬁebû stabilizovat
poãet pracovníkÛ bylo nutné zv˘‰it hrubou mzdu. NárÛst pﬁedstavuje zv˘‰ení mezd pﬁedev‰ím u zdravotních pracovníkÛ.
Z ostatních nákladov˘ch poloÏek, které vykazují vzrÛstající trend,
jsou pﬁedev‰ím náklady na léky a zdravotnick˘ materiál.
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7. Dobrovolníci
Firemní dobrovolnictví
Domov se stal oblíben˘m místem firemních dobrovolníkÛ.
V roce 2009 nám pomáhali se sklizní ovoce dobrovolníci z âeské spoﬁitelny, a. s. V zahradû nám v˘znamnû pomáhá i SO· Bohemia Regia Praha, s. r. o., jejíÏ studenti kaÏdoroãnû proﬁezávají
stromy v ovocném sadu.
Dobrovolníci – stálice Domova
Domov má 28 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.
Velmi nás potû‰ilo, Ïe na‰e dobrovolnice paní Eva BohoÀková, která jiÏ 8 let nezi‰tnû slouÏí klientÛm denního stacionáﬁe,
získala ocenûní za dobrovolnou práci – Kﬁesadlo 2009. Dûkujeme jí i v‰em ostatním dobrovolníkÛm, kteﬁí nám pomáhají a vûnují svÛj ãas na‰im seniorÛm.
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.

8. Partneﬁi
Dûkujeme za pﬁízeÀ na‰im partnerÛm a médiím. Jsou to: 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, Hospodáﬁské noviny, Hostivick˘ mûsíãník, ICN o. p.
s., International Women’s Association of Prague, Katolick˘ t˘deník, Knihkupectví u sv. Vojtûcha, Lidové Noviny, Martinoviny,
MF Dnes, Místní kultura, Národní památkov˘ ústav, Noviny Prahy 2, OVT VS – ¤epy, PraÏská Pûtka, portál Scéna, 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, Tv Noe Zpravodaj praÏské arcidiecéze, Zpravodaj Zliãína a Sobína, Îivot v Rudné.
Na‰e zaﬁízení je také vyhledávan˘m ‰kolícím stﬁediskem pro
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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 si váÏíme podpory v‰ech, kteﬁí nám umoÏÀují pracovat
ve sluÏbû star˘m a nemocn˘m lidem. SnaÏíme se vytváﬁet takové
podmínky a prostﬁedí, aby u nás byli senioﬁi spokojení a cítili se
co nejlépe. Odmûnou nám je jejich úsmûv a projevená radost.
Tû‰íme se také z uznání jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Pﬁipomínáme si tak, Ïe na‰e práce má smysl a stojí za to v ní pokraãovat
navzdory nejist˘m finanãním zdrojÛm.
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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