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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, JUDr. Jan Kavka, S. M. Amidea Rybecká, MUDr. Jifií Pauli,
Mgr. Marie ·amánková, JUDr. Jifiina VoÀková
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, ZEJMÉNA NEMOCN¯M NESOBùSTAâN¯M SENIORÒM.
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2. Úvod – slovo pfiedstavené
Beethoven, âapek, Ïena a tunel...
Zaposlouchejme se do prvních
taktÛ úvodní vûty Beethovenovy Deváté symfonie. Rodí se v nich atmosféra oãekávání nûãeho velkolepého,
co pak vrcholí v závûreãné ãásti.
Ta zaãíná zjevnou disonancí,
z níÏ vystupuje znám˘ recitativ: „Pfiátelé, dost onûch tónÛ,
zanotujme jiné, pfiitaÏlivûj‰í
a radostné!“
Tato slova jako by „obracela
list“ uvádûjí hlavní téma Ódy
na radost. Beethoven svojí hudbou líãí vizi ideálního lidstva: radost jednající v bratrství a vzájemné
lásce pod otcovsk˘m pohledem Boha. Beethoven neopûvuje kfiesÈanskou radost ve vlastním smyslu, n˘brÏ radost bratrského souÏití lidí
a národÛ, vítûzství nad egoismem a touhu, aby se putování lidstva
vyznaãovalo láskou. Je to jakási v˘zva, se kterou se obrací ke v‰em lidem bez ohledu na nejrÛznûj‰í zábrany a pfiesvûdãení. Je to pfiipomenutí, Ïe Bohu není lhostejné Ïádné lidské utrpení, které si pÛsobíme
sami sobû, ale neustále uschopÀuje muÏe i Ïeny, ktefií by byli trpícím
osobnû nablízku svou láskyplnou pomocí a sluÏbou.
âlovûk má dnes ãasto skliãující pocit, Ïe té disonance je v na‰í dobû
stále víc... UÏ i malé dûti vûdí, Ïe slovo tunel neznamená jenom jak˘si
úsek, vedoucí pod zemí, kter˘m jezdí vlaky ãi auta a kter˘ je pomocí
na cestách, spojením jednoho cíle s druh˘m, úkrytem nebo zkrácením
tras, tedy vûcí prvotnû dobrou, a to i v pfieneseném slova smyslu –
kdyÏ proÏíváme v Ïivotû nûjakou temnotu, snaÏíme se vyhlíÏet svûtlo
na konci tunelu...
Je moc potfieba, abychom si dokázali s Beethovenem fiíct: „Dost
onûch tónÛ, zanotujme jiné...!“ Má-li se na‰e spoleãnost uzdravit, je
zapotfiebí pfiestat se v‰emi formami „vyvádûní a odklánûní“ a jasnû
a jednoznaãnû se rozhodnout pro dobro kaÏd˘ na svém místû, aby
i celek se projasnil a rozezpíval nov˘mi tóny.
Nedávno nám jeden pfiítel pfiipomnûl krásn˘ fejeton Karla âapka z roku 1929, kter˘ nabízí pohled na konkrétní sluÏbu dobru. Je
nám ten text velmi blízk˘, protoÏe na‰e zdravotní sestry ho proÏívají
dnes a dennû:
„... Ono to vût‰inou tak vypadá, jako Ïe Ïeny potfiebují na‰í ochrany; ale jsou chvíle, a dokonce tûÏké chvíle, kdy shledáváme, Ïe potfiebujeme jejich ochrany. Velká pfievaha Ïeny je pfiedev‰ím v tom, Ïe je
matkou; za druhé v tom, Ïe je sestrou: totiÏ milosrdnou sestrou. MuÏ
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dovede b˘t muÏi bratrem v boji, ale zfiídka dovede b˘t bratrem nemocného. Dovedl by ho léãit nebo aspoÀ povyráÏet; ale neumí ho ti‰e
a jemnû doprovázet tou cestou bolesti, aby nebyl sám. ...Neumí tak
dobfie svou ãinnost rozloÏit v drobouãké a trpûlivé skutky. Vidûl jsem
pfii práci lékafie, rychlé a odhodlané jako pfii útoku; vidûl jsem sestfiiãky pfii jejich tichém bdûní; a já nedovedu fiíci, kdo z nich byl krásnûj‰í.“
(Nedûlní fejetony K. âapka, LN 1929)

Karel âapek se pfii psaní této úvahy inspiroval biblick˘m pfiíbûhem
o milosrdném Samaritánovi. Konãí tím, Ïe Ïena bdûla u nemocného,
aniÏ o tom psalo Písmo a aniÏ se lidé starali o její tiché dílo.
SluÏba nemocn˘m v na‰em Domovû je uÏ více neÏ patnáct let tím
konkrétním a jasn˘m vzkazem spoleãnosti, jak dobfie slouÏí církevní
zafiízení, jehoÏ v‰ichni zamûstnanci mají vysokou motivaci, jejichÏ
cílem je dobrá, kvalitní péãe o nemocné. Snad je to i svûdectví, tolik
potfiebné v dobû, která se snaÏí zpochybÀovat sluÏbu církve vzhledem
k otázce restitucí. Ty jsou jen moÏností pokraãovat v na‰í sluÏbû dál.
Jsou otázkou obohacení ne jednotlivcÛ, ale v‰ech v na‰í spoleãnosti,
tûch nejpotfiebnûj‰ích nejvíce.
„Pfiátelé, dost onûch tónÛ, zanotujme jiné, pfiitaÏlivûj‰í a radostné!“
Sestra Konsoláta Mgr. M. Fr˘decká
pfiedstavená

3. Poskytované sluÏby
A) Sociální pobyty pro seniory – odlehãovací sluÏba
(podle zákona 108/2006Sb.)
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.
Základní nabídka sluÏeb obsahuje:
• ubytování v tfií a dvoulÛÏkov˘ch pokojích
• celodenní stravování
• úklid
• praní prádla
• pomoc a podporu v bûÏn˘ch ãinnostech
• o‰etfiovatelskou péãi
• pomoc pfii sebeobsluze seniorÛ s poruchami hybnosti nebo
zdravotním postiÏením
• zdravotní a lékafiskou péãi.
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Domov sv. Karla Boromejského
oprávnûné poÏadavky a pfiání, kde pociÈují ve svém stáfií úctu
a lidskou dÛstojnost. Hlavním cílem je, aby na‰e zafiízení nebylo jen „poskytovatelem sluÏeb“, ale skuteãn˘m domovem, kde se
stafií lidé cítí dobfie.

Postup pfii podání Ïádosti o odlehãovací sociální sluÏbu:
• zájemce o sluÏbu zkontaktuje sociální pracovnici Domova
a vyÏádá si základní informace
• vyplní Îádost o pfiijetí (ke staÏení na www.domovrepy.cz), dodá
aktuální lékafiskou zprávu a sociální pracovnice 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.

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
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V prÛbûhu roku 2011 bylo na 13 lÛÏkách urãen˘ch pro odlehãovací sluÏbu obslouÏeno celkem 103 uÏivatelÛ, coÏ odpovídalo 5 789 lÛÏkodnÛm. PrÛmûrná délka pobytu uÏivatele ãinila
56 dní.

B) Denní stacionáfi (podle zákona 108/2006Sb.)
Cílem denního stacionáfie je pomoci rodinám, které se starají o svého vûkem pokroãilého nebo zdravotnû postiÏeného rodinného pfiíslu‰níka a nemohou tuto péãi zajistit v dobû, kdy
chodí do zamûstnání. Tûmto rodinám umoÏÀujeme, aby svého
ãlena pfiivezli na cel˘ den k nám do stacionáfie, odkud si ho veãer opût vezmou zpût do svého domácího prostfiedí.
UÏivatelÛm na‰í sluÏby nabízíme celodenní plnohodnotn˘
program, kter˘ nenechá nikoho neãinnû posedávat a je zamûfien
na zlep‰ování zdravotního stavu i psychické pohody. Klademe
dÛraz na individuální pfiístup ke kaÏdému z nich, a to i tehdy,
kdyÏ jsou dny jejich stáfií poznamenány znaãn˘m ub˘váním fyzick˘ch i du‰evních sil a zaji‰tûní kvalitní individuální péãe je
ãím dál sloÏitûj‰í.
Kromû celodenního dohledu, zaji‰tûní stravování i hygienického zázemí poskytujeme pfiedev‰ím pfiíjemné místo, kde se
lidé dobfie cítí. Oni sami i jejich rodiny s vdûãností vnímají láskyplnou péãi, která je jim zde vûnována - péãi s porozumûním
pro v‰echny potfieby starého ãlovûka, obtíÏeného problémy nemoci, stáfií a ãasto i psychick˘mi poruchami. Schopnost vytváfiet
z tûchto lidí malou komunitu, která tráví spoleãnû v‰echny pracovní dny, umût s nimi smysluplnû strávit ãas a vyplnit ho ãinností, která potû‰í a uspokojí a souãasnû v‰e sladit tak, aby se cí-
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tili v‰ichni spokojeni – to je vysoká ‰kola obûtavosti, kterou u nás
kaÏdodennû absolvujeme. Tito klienti by bez trpûlivé péãe personálu stacionáfie byli odkázáni na trvalou ústavní péãi. Takto se
v‰ak mohou vracet do sv˘ch rodin a proÏívat spokojené stáfií
v kruhu sv˘ch blízk˘ch.
Denní stacionáfi je otevfien ve v‰edních dnech a jeho kapacita ãítá 25 míst.
V prÛbûhu roku 2011 jsme v denním stacionáfii obslouÏili celkem 31 uÏivatelÛ – obãanÛ hl. mûsta Prahy, z toho bylo 15 uÏivatelÛ obãanÛ Mâ Praha 6.
V‰estrannou péãí a zaji‰tûním plnohodnotného programu
jsme pomohli peãujícím rodinám nepfieru‰it jejich zamûstnání
a zajistit péãi o jejich blízkého. V rámci zkvalitnûní sluÏby byla
v roce 2011 prodlouÏena otevírací doba stacionáfie o jednu hodinu (od 7.00 do 17.30 hod.).
V pfiípadû zájmu o umístûní seniora nebo zdravotnû postiÏeného ãlovûka je moÏno se obrátit na vedoucí denního stacionáfie (tel: 775 851 646, 773 510 045, 235 323 248, fax: 235 302 720,
e-mail: stacionar@domovrepy.cz).

C) Zdravotní pobyty pro seniory
Na lÛÏkách následné a dlouhodobé péãe umoÏÀujeme doléãovací 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 rÛznorodou 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.
Postup pfii podání Ïádosti o zdravotní pobyt:
• zájemce si vyÏádá základní informace od sociální pracovnice
Domova
• vyplní Îádost o pfiijetí (ke staÏení na www.domovrepy.cz), dodá
aktuální lékafiskou zprávu a sociální pracovnice 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 je zájemci poskytnuto poradenství,
jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty kontakty.
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Domov sv. Karla Boromejského
Následná zdravotní péãe byla v roce 2011 poskytnuta na 77
zdravotních a 2 zdravotnû sociálních lÛÏkách celkem 359 klientÛm, coÏ pfiedstavuje 25 032 lÛÏkodnÛ. PrÛmûrná délka pobytu
pacienta ãinila 70 dní.
Finanãnû tyto sluÏby podporují zejména Hlavní mûsto Praha,
Mûstské ãásti Praha 6, Praha 4, Praha 17, Praha 2, Praha 13, Ministerstvo zdravotnictví âR, Ministerstvo práce a sociálních vûcí
âR a zdravotní poji‰Èovny.

4. Projekty roku 2011
V prÛbûhu roku 2011 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehãovací sluÏba
• Denní stacionáfi pro seniory a zdravotnû postiÏené
• Nároãná o‰etfiovatelská následná péãe o pacienty v pokroãilém
vûku, o chronicky nemocné, o pacienty v závûreãn˘ch fázích
Ïivota a podobné projekty ve prospûch zdravotní péãe
• Odpoãinková zahrada pro pacienty – I. etapa – Meditaãní ãást
zahrady
• Sanitáfisk˘ kurz sv. Zdislavy
• Koncert k 15. v˘roãí sluÏby Domova
• Slavnost v zahradû, koncert Modlitba za nemocné
• Dárcovská SMS na rok 2011

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,
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
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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 2011 podpofiila VûzeÀská sluÏba âR.

Technick˘ provoz
V rámci technického provozu se nám podafiilo zabezpeãit:
• opravu nákladního v˘tahu v hlavní budovû
• v˘mûnu okapÛ a svodÛ na ubytovnû pro zamûstnance
• instalaci elektronického protipoÏárního systému na ubytovnû
• montáÏ vyhfiívání okapÛ na jiÏní stranû hlavní budovy k
zamezení po‰kozování stfiechy a fasády snûhem a ledem v
zimním období
• vybudování protipoÏární zdi mezi ubytovnou a halou
• v˘mûnu obûhov˘ch ãerpadel na kotelnû
Za podporu dûkujeme Kongregaci Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, Nadaci Divoké husy a mnoha firemním i individuálním dárcÛm.

Bezbariérová odpoãinková zahrada
V roce 2011 jsme pokraãovali v projektu budování odpoãinkové zahrady pro pacienty Domova a jejich náv‰tûvy, resp. její
meditaãní ãásti. Hlavním úkolem bylo dokonãení soch pro kfiíÏovou cestu, která se stane hlavním tématem této ãásti zahrady.
Moravsk˘ fiezbáfi Pavel Hladk˘ dokonãil v‰echny plastiky, které budou následnû doplnûny ver‰i lékafie a básníka MUDr. Aloise Volkmana a dále umístûny do „kapliãek“.
V zahradû také probûhla rekonstrukce cesty, která vede do
její kvûtinové ãásti, o kterou se jiÏ léta dobrovolnû starají manÏelé
Voplakalovi.
Budování zahrady pro pacienty je doplÀkov˘m projektem
k hlavní ãinnosti Domova. PovaÏujeme ho v‰ak za velmi
v˘znamn˘ s ohledem na potfieby na‰ich pacientÛ a zkvalitnûní
péãe, kterou jim v Domovû mÛÏeme poskytnout. Pobyt
v upravené zahradû a moÏnost duchovní oãisty ve venkovním
meditaãním prostfiedí se stane souãástí léãby, kdy umoÏníme nemocn˘m seniorÛm, aby se odpoutali od sv˘ch problémÛ a nepfiíjemností souvisejících s jejich nepfiízniv˘m zdravotním stavem. Na‰ím cílem je dopfiát tûmto nemocn˘m, aby se tû‰ili ze Ïivota a pomocí kaÏdodenních drobn˘ch radostí se dokázali vyrovnat se stáfiím i nemocemi, které tato etapa v Ïivotû lidském
pfiiná‰í.
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Za podporu v r. 2011 dûkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv.
Karla Boromejského, Nadaci Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize
97, sestfie Monice Weidenkopf z Mnichova a mnoha individuálním dárcÛm.

Zdravotní provoz
Na oddûlení rehabilitace byl díky podpofie Nadace Divoké
husy pofiízen nov˘ kombinovan˘ rehabilitaãní pfiístroj. Z grantu
MZ âR jsme zakoupili dvû sprchovací lÛÏka pro imobilní pacienty. WEIL, GOTSHAL – nadaãní fond nám umoÏnil dovybavit Domov nov˘mi Ïidlemi pro posezení pacientÛ i náv‰tûv u jejich lÛÏek.
Za pfiispûní Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97 jsme
mohli dovybavit pokoje pacientÛ televizory, takÏe nemocní, upoutaní na lÛÏko, mohou sledovat jak televizní programy, tak i audiovideo pfienos bohosluÏeb a koncertÛ z na‰eho kostela.
Denní stacionáfi
V druhé polovinû roku 2011 úspû‰nû probûhla za podpory Magistrátu hl. mûsta Prahy oprava stfiechy denního stacionáfie, která byla v havarijním stavu. PrÛbûh opravy na‰tûstí nenaru‰il chod
stacionáfie, kter˘ poskytuje sluÏby nesobûstaãn˘m seniorÛm
a zdravotnû postiÏen˘m v dobû, kdy jsou jejich pfiíbuzní, ktefií
o nû peãují, v práci.
Na provoz denního stacionáfie v˘znamnû pfiispívají Ministerstvo práce a sociálních vûcí, Hlavní mûsto Praha a Mâ Praha 6.
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Oslavy 15. v˘roãí zaloÏení Domova a jeho obnovené sluÏby
V rámci oslav probûhlo mnoho akcí. K nejv˘znamnûj‰ím patfiil benefiãní koncert Marty Kubi‰ové vûnovan˘ zamûstnancÛm
Domova jako podûkování za jejich nasazení na v‰ech pracovi‰tích
– v péãi o seniory i v ostatních technicko-ekonomick˘ch, obsluÏn˘ch a pomocn˘ch profesích. Pro pfiátele a sponzory Domova
jsme zorganizovali velk˘ narozeninov˘ koncert v Betlémské kapli, na kterém vystoupil Jakub Zahradník & STREAM a jehoÏ
v˘tûÏek pfiispûl na budování odpoãinkové zahrady. Tento koncert
mohl b˘t realizován díky podpofie Mûstské ãásti Praha 17 a âVUT
v Praze, fakulty stavební. Uspofiádali jsme také dobroãinnou aukci s v˘tûÏkem 51 250 Kã. V záfií se pak uskuteãnila Zahradní slavnost – pokraãování v oslavách narozenin Domova, na které vystoupili Milan Fiala a Karel Gott Cover Band, mladá kapela The
Colorblinds, Jan Vízner a Drahomíra Vlachová a skupina Ajeto
z Domova pro osoby se zdravotním postiÏením Sulická.
Souãástí slavnosti bylo také zahájení v˘stavy o historii, souãasnosti a vizi do budoucnosti Domova. Za zhotovení panelÛ k této
v˘stavû dûkujeme spoleãnosti Lepton studio, spol. s r. o.

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 2011 trÏby ãinily 41 948 000 Kã.
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. V dotacích a grantech od Ministerstva práce a sociálních
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vûcí âR, Ministerstva zdravotnictví 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 Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského, Nadace Divoké husy a Diplomatic
Spouses Association in Prague, o. s. jsme získali celkovou ãástku 6 068 000 Kã.
V roce 2011 opût poklesl podíl dotací na provoz Domova, coÏ
pÛsobí rostoucí problémy v zabezpeãení financování tak nároãného provozu jak˘m je nepfietrÏitá ãtyfiiadvacetihodinová o‰etfiovatelská sluÏba nemocn˘m.

Individuální dárci
Díky individuálním dárcÛm jsme v roce 2011 obdrÏeli na provoz Domova 3 084 000 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, aÈ byla v˘‰e jejich daru jakákoliv, v‰ichni pfiispûli z dobrého
srdce a podle sv˘ch moÏností.
Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2011 podpofiily
celkovou ãástkou 580 000 Kã. Na‰i vdûãnost a podûkování si zaslouÏí pfiedev‰ím následující :
Agentura F&F, Alsima, a. s. , AMÁDEUS REAL, a. s., AND, spol.
s r. o., Arsprint, spol. s r.o., ATREA, spol. s r. o., Autotrak, spol.
s r. o., AVG Technologies CZ, s. r. o., BHL Consult, spol. s r. o.,
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COMAP, spol. s r. o., CONTOUR, s. r. o., âermák a Hrachovec
a. s., âeská a slovenská obec dûlostfielecká, o. s., âVUT v Praze,
fakulta stavební, D.U.K. H&C s. r. o., DAP, a.s., DEREZA, spol.
s r. o., ERIKA, a. s., Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárcÛ
o.s., Henkel âR, spol. s r. o., Chirana T. Injecta CZ, spol. s r. o.,
Ing. Václav ·najdr – IMPRIMA, Ing. Josef Civín – auditor, INPROS PRAHA, v. o. s., Jan Volf, Jaroslav Hájek autodoprava, JLV,
a. s., JUDr. Eduard Ky‰persk˘, notáfi, JUDr. Jindra Pavlová, advokátka , K2S, s. r. o., KAMPOS, s. r. o., KEMOOD – péãe
o písemnosti, spol. s r. o., Knihafiství POLÁK spol. s r. o., Králíãek, s. r. o., Lepton studio, spol. s r. o., Martin Novák -– zámeãnické a montáÏní práce, MEDLIN s. r. o., Milan Jandák – Autodíly, Miloslava Procházková AVANTI, MK - NEMO s. r. o., Mramorka, s. r. o., MUDr. Jan Bárta, Nadace T-SOFT ETERNITY, NADAâNÍ FOND GLOBAL CARE4all, Nadaãní fond Ludmily Zemánkové, Nadaãní fond Maltézského kfiíÏe, Nadaãní fond VINCENTINUM, NEWTON College, a.s., Oska, s. r. o., OSPAP,
a. s.,Pekárna Erika, PraÏská plynárenská, a. s., PraÏské sluÏby,
a. s., pro.libri, o. s., PRO.MED,CS Praha a. s., Prof. MUDr. J. Betka – ORL, s. r. o., Robin Lustig, RS Import, s. r. o., Skupina nezávisl˘ch podnikatelÛ Romana âíÏka, Studio Skokánek s. r. o.,
TOP EXPO CZ, s. r. o., Viveka s. r. o., Vodní zdroje Hole‰ov a. s.,
WEIL, GOTSHAL – nadaãní fond, ZO Chirmax s. r. o. a dal‰í.

Vefiejná sbírka
V r. 2011 jsme pokraãovali v konání vefiejné sbírky, která
probíhá na základû povolení MHMP z 24. 5. 2010 pod ã. j.
S-MHMP/399220/2010 a bude ukonãena v roce 2013. Získané
prostfiedky slouÏí na podporu ãinnosti a provozu Domova a také
na vybudování odpoãinkové zahrady.
Ze sbírky jsme pofiídili novou v˘poãetní techniku a programové vybavení, nûkolik televizorÛ do pokojÛ leÏících pacientÛ, odkoupili automobil pro úãely zásobování a provedli rekonstrukci signalizaãního systému Sonico (dorozumívací zafiízení
mezi pacientem a sesternou).
V roce 2011 jsme prostfiednictvím vefiejné sbírky získali
647 000 Kã.
Dûkujeme v‰em dárcÛm, ktefií nám do sbírky na úãet
ã. 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
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kaÏdé zprávy, která ãiní 30,- Kã. Za rok 2011 jsme prostfiednictvím dárcovsk˘ch SMS obdrÏeli celkem 9 099 Kã (tj. 337 SMS).
Dûkujeme v‰em, ktefií zasláním dárcovské SMS tento projekt
podpofiili.

Kulturní akce
Souãástí Domova je zrekonstruovan˘ kostel sv. Rodiny, kter˘
je vymalován tzv. beuronskou malbou a sk˘tá pfiíjemn˘ prostor
pro konání koncertÛ a rÛzn˘ch vystoupení. RovnûÏ v refektáfii
Domova a na pódiu v prostorách zahrady se konají kulturní akce
na‰e, ale i spfiátelen˘ch organizací (napfi. tradiãní Dûtská pouÈ).
Za léta svého pÛsobení se Domov stal kulturním stánkem, otevfien˘m nejen fiepské, ale i ‰ir‰í vefiejnosti. Kombinací kulturních
aktivit pro potfieby pacientÛ a vefiejnû pfiístupn˘ch akcí se podafiilo propojit Ïivot v Domovû s Ïivotem lidí, ktefií Ïijí zejména
v ¤epích a blízkém okolí. Nav‰tívit koncert nebo jinou kulturní
událost u nás v‰ak mohou lidé odkudkoliv.
V roce 2011 se uskuteãnily následující kulturní akce:
leden
Veselé flétniãky – koncert dûtí ze Z· Na Dlouhém lánu
âeská m‰e vánoãní – pûveck˘ sbor Camerata pod vedením V. Îofákové
·panûlské rytmy - kytarov˘ koncert ÏákÛ ZU· Praha 3
únor
StaropraÏské písniãky – Josef Horváth s kapelou
Svûtem operety a muzikálÛ – stfiedo‰kolsk˘ sbor z Velké Británie
Longbenton Community College
Koncert Evy Henychové pro sponzory a pfiátele Domova
Veselé písniãky pro flétnu a klavír – koncert ÏákÛ Zuzany Hrbkové
bfiezen
Pfiíslib jara – koncert Two Voices
Quadriga Quartet – koncert studentÛ PraÏské konzervatofie
Hudba pro radost – Sayaka Itakura – housle a Saeko Kitagawa –
klavír
Svûtem klasické i populární hudby – stfiedo‰kolsk˘ sbor ze
·v˘carska Aiglon College
Odpolední matiné Terezky, Dominika a Matûje Jirsov˘ch
duben
Baletní vystoupení dobrovolnice ·árky Holeãkové s nov˘m jarním programem
Koncert stfiedo‰kolského pûveckého sboru Ribston Hall High
School z Gloucesteru ve Velké Británii

ã. úãtu 1061010610/5500, Raiffeisenbank

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.264, zastávka ·kola ¤epy

iã: 65400143, reg. mk ãr / 1.9.1996

Domov sv. Karla Boromejského

První jarní koncert pro pacienty a zamûstnance Domova – Eva
Pilarová, Hynek Tomm a dûti z M· Bendova
Klavírní koncert Jakuba Zahradníka
Velikonoãní koncert Bfievnovského chrámového sboru s orchestrem a hosty
Koncert Marty Kubi‰ové k 15. v˘roãí sluÏby Domova nemocn˘m
seniorÛm
StaropraÏské harmoniky pod vedením Josefa Horvátha
Koncert ÏákÛ KS PrÛhon lektorky Zuzany Hrbkové
kvûten
VernisáÏ v˘stavy fotografií Michaela Oertela z Lipska s provedením nov˘ch skladeb vznikl˘ch v rámci projektu Malého Dvofiáka – ‰koly mal˘ch skladatelÛ v interpretaci PraÏského instrumentálního souboru
Jarní koncert sboru Byzantion
Dûtská pouÈ
ãerven
Letní patchwork – V˘stava Bohemia Patchwork Klubu
Zahradník pro zahradu – koncert v Betlémské kapli k 15. v˘roãí
sluÏby Domova nemocn˘m seniorÛm
Koncert japonské houslistky Sayaky Itakury pod vedením houslového virtuosa Pavla Ereta
Zvuk lesního rohu v promûnách staletí – Viktor Dekoj (lesní
roh), Renáta Poliaková (klavír)
srpen
Litevsk˘ smí‰en˘ sbor Saluto pod vedením dirigentky Ramuté
·treimikyté
záfií
Zahradní slavnost – pokraãování v oslavách 15. v˘roãí sluÏby Domova nemocn˘m seniorÛm – Milan Fiala a Karel Gott Cover
Band, The Colorblinds, kapela Ajeto, Drahomíra Vlachová a Jan
Vízner
V˘stava k 15. v˘roãí zaloÏení Domova sv. Karla Boromejského mapující historii Domova, jeho souãasnost a vizi do budoucnosti
Pocta A. Dvofiákovi – koncert k 170. v˘roãí narození A. Dvofiáka
v podání protagonistek Státní opery Praha (Daniela Radosa –
soprán a Jitka Ne‰verová – klavír)
Benefiãní jazzov˘ koncert pro Nadaci Divoké husy – Petra
Erneyi Quartet
Koncert japonského klavíristy Hironari Wady
fiíjen
Benefiãní koncert „Doteky ãasu sborového zpûvu“ v podání
pûveckého sboru Orfej pod vedením Jana Svejkovského
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Svûtlo ãaruje – v˘stava fotografií Jaroslava Páska (v˘bûr fotografií z cyklÛ Povrchy, âeské baroko a Okna a okénka)
Baletní vystoupení dobrovolnice ·árky Holeãkové
Podzimní koncert pûveckého sboru ¤epsk˘ kvítek
Andûlé kolem nás – koncert dûtského pûveckého sboru Chorus
Angelus
Nejsem Ïádná lvice – beseda s Kamilou Mouãkovou (ãeskou televizní a rozhlasovou hlasatelkou a moderátorkou)
Kouzelná citera – odpolední koncert citeristek Anny Ba‰ové
a Jany Efflerové
listopad
Koncert církevního sboru Sveti Djordje z Bosny a Hercegoviny
spoleãnû se sborem Carmina Vocum
Pfiedná‰ka prim. MUDr. Martina Fuãíka z Gemini oãní kliniky
PrÛhonice vûnovaná ‰edému zákalu
Housle a klavír v podání japonské houslistky Sayaky Itakury
a japonské klavíristky Yuuky Fukuzawy pod vedením Pavla Ereta
1. Adventní koncert – Tajemství Japonska v provedení Vûry Eretové a souboru japonsk˘ch hudebníkÛ
prosinec
V˘stava betlémÛ sbûratele Václava Janeãka a obalÛ od ãokolád
s vánoãní tématikou sbûratele Standy Hro‰ka
2. Adventní koncert – Benefiãní koncert vokálního akapelového souboru GESHEM
3. Adventní koncert Musica Pro Sancta Cecilia – ‰panûlská renesanãní hudba
Rybova m‰e – sbor Katolické teologické fakulty ACANT
Flétna a klavír – vánoãní koncert ÏákÛ p. uãitelky Z. Hrbkové
4. Adventní koncert Hornického pûveckého sboru Kladno pod
vedením prof. R. Makaria
Modlitba za nemocné – tradiãní vánoãní koncert M. E. Hfiebíkové a jejích hostÛ
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Dûkujeme v‰em úãinkujícím, ktefií vystoupili bez nároku na
honoráfi a sv˘m umûním obohatili kulturní Ïivot v na‰em Domovû. Za finanãní podporu kulturních aktivit také dûkujeme
Mûstské ãásti Praha 17, Nadaãnímu fondu Maltézského kfiíÏe
a âesko – Afghánské obchodní komofie. Na‰i vdûãnost si zaslouÏí
rovnûÏ dobrovolníci a Ïeny z Klubu seniorÛ ¤epy pod vedením
Jany Tvrdkové za pomoc pfii organizaci kulturních akcí.
Dûkujeme také o. s. Zdravotní klaun za zaji‰tûní pravideln˘ch
páteãních náv‰tûv zdravotních klaunÛ u lÛÏek na‰ich pacientÛ

a spfiátelenému sboru Radost Praha pod vedením prof. Vladislava Souãka, kter˘ se sboru vûnuje jiÏ 50 let.

Prodej sbírkov˘ch pfiedmûtÛ
Bûhem charitativních bazarÛ a dobroãinné aukce jsme prodávali pfiedmûty darované sponzory, kalendáfie na rok 2012, spoleãenskou hru Babinsk˘ a také v˘robky klientÛ Domova
a denního stacionáfie. Prodejem tûchto pfiedmûtÛ jsme získali
99 162 Kã.

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

2011

2010

2009

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

4 165
138
18 863
0
-14 836

4 416
138
18 262
0
-13 984

4 047
138
18 361
0
-14 452

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

23 637
237
6 373
16 697
330

24 880
416
6 765
17 004
695

30 558
609
3 748
26 006
195

Aktiva celkem

27 802

29 296

34 605

Pasiva
Vlastní zdroje
z toho: vlastní jmûní
fond L. Zemánkové
v˘sledek hospodafiení
neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let
Cizí zdroje
z toho: rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva (v˘nosy pfií‰tích období)
Pasiva celkem
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2011

2010

2009

20 513
23 923
109
-2 586
-933

22 823
23 647
109
-5 233
4 300

28 075
23 696
79
431
3 869

7 289
0
0
7 262
27

6 473
0
0
6 272
201

6 530
0
0
6 250
280

27 802

29 296

34 605
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V˘kaz zisku a ztrát (v tis. Kã)
Náklady
spotfieba materiálu
spotfieba energie
sluÏby
osobní náklady celkem
danû a poplatky
ostatní náklady celkem
odpisy
Náklady celkem

V˘nosy

2011

2010

2009

8 332
5 221
7 870
31 877
95
1 904
628
55 927

7 776
5 754
7 440
31 442
21
5 521
561
58 515

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

2011

2010

2009

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

39 393
87
6 865
3 664
2 406
926
0
53 341

40 230
95
6 923
4 362
1 600
69
3
53 282

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

V˘sledek hospodafiení

-2 586

- 5 233

431

Zdroje (v tis. Kã)

2011

2010

2009

Vlastní ãinnost
41 948
z toho: trÏby od poji‰Èovny (VZP, OZP, âNZP)
30 509
trÏby od klientÛ
4 548
trÏby od Mâ Praha 6, 13, 17
3 376
poplatek za hospitalizaci
1 592
ost. ãinnost (pfieúãt. el., voda, nájem)
1 923
Provozní dotace
4 309
z toho: MPSV
1 995
MHMP
1 498
MZ âR, MK âR
0
Mûstské ãásti Praha 2, 4, 6, 13, 17
816
Pfiijaté pfiíspûvky
6 070
z toho: dary fyzick˘ch osob
3 084
dary právnick˘xh osob
580
granty NDD, Vize 97, Diplom. Spouses Association 1 759
vefiejná sbírka
647
Ostatní v˘nosy
1 013

40 230
27 724
5 945
3 141
1 331
2 089
6 923
3 569
1 737
330
1 287
5 962
2 549
1 812
765
836
167

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

V˘nosy celkem

53 340

53 282

61 961

Zdroje celkem

53 340

53 282

61 961

Pozn.: V prosinci 2011 poskytlo MZ âR investiãní pfiíspûvek ve v˘‰i 94 tis. Kã.
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7. Dobrovolníci
V roce 2011 pracovalo pro Domov 24 stál˘ch dobrovolníkÛ.
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˘ o nû má zájem. Dobrovolnick˘ t˘m se roz‰ífiil o mladé
studenty, ktefií nalezli ãas, aby potû‰ili nemocné seniory a ukrátili
jim dlouhou chvíli. Mladí lidé pomáhali zejména oddûlení rehabilitace s mobilizací pacientÛ a pfii organizaci kulturních akcí.
Dûkujeme v‰em na‰im dobrovolníkÛm za jejich ãas a nezi‰tnou
pomoc.

8. Partnefii
Dûkujeme za pfiízeÀ na‰im partnerÛm a médiím. Jsou to:
AMA, Asociace manaÏerÛ absolventÛ, o. s., 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
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., 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

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

zdravotnická Kladno, Vysoká ‰kola pedagogická a sociální Evropská, 1. LF klinika rehabilitaãního lékafiství.

9. Závûr a podûkování
Závûrem bychom chtûli podûkovat v‰em, ktefií vûnovali dary
finanãní i vûcné, svou práci a ãas s cílem podpofiit ná‰ Domov.
Díky Vám se nám podafiilo sníÏit úãetní ztrátu a pfiitom zachovat kvalitní sluÏbu nemocn˘m seniorÛm. Vûfiíme, Ïe kaÏd˘ dar
se jednou vrátí, a proto pfiejeme i Vám, abyste do‰li ve svém Ïivotû naplnûní a obdarování.
Srdeãnû Vám dûkujeme za Va‰i podporu, díky níÏ 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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