U

zpráva o hospodaﬁení za rok 2013
É

R

M

â

M

A
E

Ò

H

T

D
J

S

E

V

D

ù

E

T

N

Ò

D

¤

M

R

U

Y

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

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

Správní rada
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáãková, 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
Jednou vyprávûl star˘ indián
svému vnukovi o velké bitvû,
která probíhá v nitru kaÏdého
ãlovûka.
„Chlapãe, ta bitva v kaÏdém z
nás je bitvou mezi dvûma vlky.
Jeden je zl˘ – je to vztek, Ïárlivost, závist, smutek, sobectví,
namy‰lenost, hrubost, nenávist, sebestﬁednost, fale‰. Ten
druh˘ je dobr˘. Je to láska, radost, pokoj, trpûlivost, laskavost, dobrota, nadûje, empatie,
‰tûdrost, vûrnost, soucit, dÛvûra a víra.“
Vnuk o tom chvíli pﬁem˘‰lel
a potom se zeptal: „A kter˘ vlk vyhraje?“
Star˘ indián odpovûdûl: Ten, kterého krmí‰.“
Ve spoleãnosti jsme stále svûdky toho, jak se lidé chovají podle
toho, ãím jsou motivováni, jaké mají cíle, jak˘mi prostﬁedky se jich
snaÏí dosáhnout, co je z jejich nasmûrování dokáÏe odvést, odradit,
ãím se naopak nechají úãinnû povzbudit. Vidíme, jak mnoh˘m záleÏí na tom, aby dosáhli titulu, postavení, aby dostali nûjaké vyznamenání...
Leckdy v sobû tak krmí svého vlka ctiÏádosti, je‰itnosti, pocitu
nespravedlnosti nebo závisti, kdyÏ zvítûzí nûkdo jin˘, kdyÏ nûkdo
jin˘ je první...
Slovo vyznamenání nám mÛÏe a má pﬁipomenout, kdo ãi co tu
má v˘znam, aby se o tom hovoﬁilo, aby byl nûkdo pochválen a postaven do popﬁedí. Jistû kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ nûãeho dosáhl, se mÛÏe
právem tû‰it z v˘sledkÛ svého úsilí, ale v˘znam tu má pﬁedev‰ím to,
o co se snaÏil, ãemu slouÏil, ãemu pomohl, co zdokonalil, ãemu dal
rozkvést....
JestliÏe lidé znovu a znovu hovoﬁí o tom, Ïe ná‰ Domov má dobrou povûst, pak v˘znam tu mají pﬁedev‰ím v‰ichni, kdo nezi‰tnû
a s láskou, aniÏ by chtûli b˘t vidûni a chváleni, denodennû slouÏí,
radují se z kaÏdého úsmûvu na‰ich pacientÛ, z jejich vdûãnosti,
z uznání, které projevují jejich pﬁíbuzní, z pokrokÛ, za nimiÏ je obûtavé úsilí a velká trpûlivost, navzájem se podporují pﬁátelsk˘mi vztahy a jeden druhému pomáhá Ïít a slouÏit s radostí.
Skuteãn˘ v˘znam v na‰em Domovû mají ti, kteﬁí se svûﬁili do na‰í
péãe, s cel˘m bohatstvím svého proÏitého Ïivota, a ti, kdo jim dobﬁe slouÏí.

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

Domov sv. Karla Boromejského
Dovoluji si nabídnout jeden citát k „nakrmení dobrého vlka
v nás“:
„Oãekávám jen to nejlep‰í a s BoÏí pomocí toho vÏdycky dosáhnu. To, ãemu podvûdomû vûﬁíme, obvykle získáme. Síla víry ãiní zázraky. Pokud ãlovûk oãekává pouze to nejlep‰í, získá zvlá‰tní druh
síly k vytvoﬁení podmínek, které k cíli vedou a pﬁivedou.“ (N. Vincet Peale)
Sestra Konsoláta Mgr. M. Fr˘decká
pﬁedstavená

3. Poskytované sluÏby
A. Sociální pobyty pro seniory
(podle zákona 108/2006 Sb.)
a) odlehãovací sluÏba – pobytová
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.
Cílovou skupinu tvoﬁí nemocní senioﬁi v prÛmûrném
vûku 86 let, jejichÏ stav vyÏaduje urãitou podporu v bûÏn˘ch
Ïivotních ãinnostech a jejichÏ zdravotní stav vyÏaduje rÛznou míru nepﬁetrÏité o‰etﬁovatelské péãe; a rodina/peãovatel, které touto sluÏbou poskytujeme nezbytnou pomoc
pﬁi jejich trvalé péãi o rodinného pﬁíslu‰níka.
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
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 intenzivní odborné rehabilitaci. Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebe-
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• 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.
V rámci projektu bylo v roce 2013 obslouÏeno celkem
58 uÏivatelÛ, coÏ odpovídalo 4 108 lÛÏkodnÛm. PrÛmûrná
délka pobytu uÏivatele ãinila 71 dní.

obsluhy, nácvik chÛze a pohybov˘ch schopností. Tím se 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 aktivizace. 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.

Postup pﬁi podání Ïádosti o odlehãovací sociální sluÏbu:
• zájemce obdrÏí základní telefonické nebo osobní informace od vedení Domova nebo pﬁímo od sociální pracovnice
• vyplní Îádost o pﬁijetí, dodá aktuální lékaﬁskou zprávu
a sociální pracovnice Domova s ním provede sociální ‰etﬁení

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

b) Denní stacionáﬁ – ambulantní sluÏba
Posláním denního stacionáﬁe je poskytnout uÏivatelÛm
se sníÏenou sobûstaãností (z dÛvodu vûku nebo dlouhodobû nepﬁíznivého zdravotního stavu) denní pobyt v pﬁíjemném a bezpeãném prostﬁedí. Cílem je podporovat samostatn˘ a sobûstaãn˘ zpÛsob jejich Ïivota s ohledem na jejich
individuální pﬁání, potﬁeby a zájmy v podmínkách, které
jsou blízké jejich vlastnímu prostﬁedí.
Cílovou skupinou jsou nemocní senioﬁi (ve vûku mlad‰ím 65 i star‰ím 80 let), jejichÏ stav vyÏaduje urãitou podporu v bûÏn˘ch Ïivotních ãinnostech v denní dobû a jejichÏ
zdravotní stav vyÏaduje rÛznou míru o‰etﬁovatelské péãe;
a rodina/peãovatel, kter˘m touto sluÏbou poskytujeme jistotu zaji‰tûné péãe o jejich rodinného pﬁíslu‰níka v dobû,
kdy chodí do zamûstnání.
Tûmto rodinám umoÏÀujeme, aby svého ãlena pﬁivezli na
cel˘ den k nám do stacionáﬁe, odkud si ho veãer vezmou
zpût do svého rodinného kruhu.
UÏivatelÛm na‰í sluÏby pak 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, kdy 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.
Nabídka sluÏeb zahrnuje kromû celodenního dohledu,
zaji‰tûní stravování i hygienického zázemí 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
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s nimi nejen smysluplnû strávit ãas, ale také ho vyplnit ãinností, která potû‰í a uspokojí, a souãasnû v‰e sladit tak, aby
se cítili v‰ichni spokojeni – to je vysoká ‰kola obûtavosti, kterou u nás kaÏdodennû absolvujeme. S trpûlivostí se vûnujeme lidem, kteﬁí by bez moÏnosti pobytu ve stacionáﬁi byli
odkázáni na trvalou ústavní péãi. Takto se v‰ak mohou vracet do sv˘ch rodin a proÏívat spokojené stáﬁí v okruhu sv˘ch
blízk˘ch.
KaÏd˘ uÏivatel má svého klíãového pracovníka k individuální podpoﬁe pﬁi poskytování sluÏeb.
Denní stacionáﬁ je otevﬁen ve v‰edních dnech od 7.00 do
17.30 hodin a jeho kapacita ãítá 25 míst.
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).
V prÛbûhu roku 2013 jsme v denním stacionáﬁi obslouÏili celkem 41 uÏivatelÛ – obãanÛ hl. mûsta Prahy.

c) Zdravotnû sociální sluÏby – sociální sluÏby poskytované
ve zdravotnick˘ch zaﬁízeních ústavní péãe
Na dvou lÛÏkách této sluÏby poskytujeme doléãovací a rehabilitaãní pobyty uÏivatelÛm, kteﬁí potﬁebují o‰etﬁovatelskou péãi a podporu v bûÏn˘ch Ïivotních ãinnostech.

Domov sv. Karla Boromejského
Následná o‰etﬁovatelská péãe v Domovû byla v roce 2013
poskytnuta 397 pacientÛm, z toho bylo evidováno 352 osob
– obãanÛ hl. mûsta Prahy.
Za cel˘ rok 2013 evidujeme 24 755 lÛÏkodnÛ, z toho
21 092 lÛÏkodnÛ za obyvatele hl. mûsta Prahy.
PrÛmûrná délka pobytu pacienta ãinila 62 dní.
Profesionální péãe takto spojuje v celém Domovû 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/uÏivatelé laskavû pﬁijati, kde jsou respektovány jejich 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 dobﬁe cítí. Odmûnou je nám spokojenost a vyjádﬁená vdûãnost tûch, co na‰e sluÏby vyuÏívají.
Finanãnû podporují zdravotní a sociální sluÏby zejména
Hlavní mûsto Praha, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 4, Praha
17, Praha 2, Praha 13, Ministerstvo zdravotnictví âR, MPSV
a zdravotní poji‰Èovny.

B. Zdravotní sluÏby (podle zákona 372/2011 Sb.)
Na 77 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 nepﬁetrÏitû t˘m lékaﬁÛ a zdravotnického personálu. SluÏba nemocn˘m zahrnuje rovnûÏ fyzioterapii, usilující o obnovení
schopností sebeobsluhy, nácvik chÛze a pohybov˘ch schopností; a také v‰estrannou aktivizaci, napﬁíklad umoÏnûní
úãasti na kulturních poﬁadech i imobilním pacientÛm. 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 a poskytujeme
podporu i jejich blízk˘m.

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

4. Projekty roku 2013
V prÛbûhu roku 2013 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehãovací sluÏba
• 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 – Meditaãní ãást zahrady
• Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
• Koncerty Musica Tereziana a cyklus adventních koncertÛ
• Dárcovská SMS na rok 2013
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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. 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 2013 podpoﬁila VûzeÀská sluÏba âR.
Zdravotní provoz
Oddûlení rehabilitace bylo vybaveno dvûma nov˘mi pﬁístroji: balanãní plo‰inou a motodlahou ramenního kloubu.
V seniorském vûku se pﬁi chÛzi zvy‰uje riziko pádÛ a tomu
je moÏné pﬁedcházet pravideln˘m cviãením. Balanãní plo‰ina slouÏí k tréninku stability. Tím se pﬁedchází pádÛm pﬁi
zhor‰ené koordinaci a rovnováze. Tato plo‰ina se také vyuÏívá pﬁi nápravû stoje u hemiparézy. Lidé po cévní mozkové pﬁíhodû, kteﬁí stojí a pouÏívají jen zdravou ãást tûla a nemocnou jakoby nevnímají, se pomocí balanãní plochy sti-
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mulují ke správnému stoji. Tímto zpÛsobem se zpûtnû ovlivÀuje mozek pro vytvoﬁení nov˘ch spojÛ a drah a tento proces následnû napomáhá k regeneraci postiÏené tkánû.
Motodlaha ramenního kloubu pomáhá cviãit seniory po
úrazu nebo ochablosti horních konãetin.
Ve zdravotním úseku byly instalovány také dvû nové myãky moãov˘ch lahví a podloÏních mís.
Za podporu vybavení zdravotního provozu a rehabilitace dûkujeme Ministerstvu zdravotnictví âR.
Bûhem roku probíhala i rekonstrukce koupelen na jednotliv˘ch stanicích, jejichÏ vybavení bylo zakoupeno z prostﬁedkÛ veﬁejné sbírky.

Denní stacionáﬁ
Ná‰ stacionáﬁ byl v roce 2013 nominován do soutûÏe Senior centrum roku, kterou vyhlásil Nadaãní fond Vesel˘ senior a umístil se na 1. místû v kategorii denních stacionáﬁÛ.
KﬁíÏová cesta v zahradû
V roce 2013 byla dokonãena v prostorách bezbariérové
odpoãinkové zahrady unikátní kﬁíÏová cesta, jejímiÏ autory
jsou moravsk˘ ﬁezbáﬁ Pavel Hladk˘ a básník Alois Volkman,
kter˘ v minulosti slouÏil jako lékaﬁ v Domovû.
KﬁíÏová cesta byla slavnostnû otevﬁena a posvûcena za pﬁítomnosti dárcÛ strahovsk˘m opatem P. Michaelem Pojezdn˘m, O. Praem. v ãervnu roku 2013.
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Za podporu tohoto projektu dûkujeme Nadaci Dobré
dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadaci Divoké husy,
UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Královské kanonii premonstrátÛ, sestﬁe Monice Weidenkopf z Mnichova
a mnoha individuálním dárcÛm.

5. Zdroje financování
Provoz Domova je financován ze státních dotací, plateb
poji‰Èoven a klientÛ, dále pak z nadaãních a firemních grantÛ, darÛ fyzick˘ch a právnick˘ch osob, z veﬁejné sbírky a vlastní ãinnosti.

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 2013 trÏby ãinily 44 146 000 Kã.
Dotace a granty
Dotace a granty tvoﬁí druhou nejv˘znamnûj‰í poloÏku rozpoãtu Domova. V roce 2013 jsme získali od Ministerstva práce
a sociálních vûcí âR, Ministerstva zdravotnictví âR, Hlavního
mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 17, Praha 4, Praha 2
a Praha 13, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
Nadace Divoké husy, V˘boru dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové, Nadaãního fondu Vincentinum, WEIL, GOTSHAL – nadaãního fondu, Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97 a Na-
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dace T-Soft Eternity celkovou ãástku 4 292 000 Kã. Dûkujeme
tûmto institucím a nadacím za podporu zdravotnického provozu, lÛÏkové péãe a denního stacionáﬁe.

Individuální dárci
Díky pﬁíspûvkÛm individuálních dárcÛ jsme v roce 2013
obdrÏeli na provoz Domova 4 313 000 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 2013 podpoﬁily celkovou ãástkou 1 284 000 Kã. Na‰i vdûãnost a podûkování si zaslouÏí pﬁedev‰ím následující: 2X, spol. s r. o.,
Aedes s. r. o., Agentura F&F, AIR MARINE – ROLLPA Group
s. r. o., Antonín Gründl, Arsprint, spol. s r.o., ATREA, spol.
s r. o., AVA, s. r. o., AVG Technologies CZ, s. r. o., BlaÏena
Petrlíková, BMB-Green s. r. o., ComAp a. s., CONTOUR,
s. r. o., âermák a Hrachovec a. s., âeská a Slovenská obec
dûlostﬁelecká – obãanské sdruÏení, D.U.K. H & C s. r. o.,
DAP, a. s., ERIKA, a. s., Eva Pilarová, Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárcÛ o.s., Hana Kacafírková, Hlaváãek-architekti, s. r. o., Ifield Computer Consultancy Ltd., o. s.,
Ing. Alena Váchová, Ing. Jaroslav Dufek, Ing. Josef Civín –
auditor, Ing. Oldﬁich PetrÏilka, Jan Jetmar, Jan Volf, Jaroslav Hájek autodoprava, Jiﬁina Hovorková, JUDr. Eduard
Ky‰persk˘, JUDr. Jindra Pavlová, JUDr. Tome‰ Fibich,
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KAMPOS, s. r. o., Lepton studio, spol. s r. o., Lions club Praha Bohemia Ambassador, LMC s. r. o., Marie VaÀatová, Martin Novák – zámeãnické a montáÏní práce, MEDLIN s. r. o.,
Mevea s. r. o., Miloslava Procházková AVANTI, MK-NEMO,
s. r. o., Mramorka, s. r. o., MUDr. Hana Bﬁezinová, MUDr.
Jan Bárta, Nadaãní fond Ludmily Zemánkové, Nadaãní fond
Maltézského kﬁíÏe, Obãanské sdruÏení Rodinné centrum
Praha, OSKA, s. r. o., OSPAP, a. s., PALÁC ROKOKO s. r. o.,
PAMA a. s., Pekárna Erika, Pragoplyn, a. s., PraÏské sluÏby,
a. s., RODOSTAV PRAHA, s. r. o., Skupina nezávisl˘ch podnikatelÛ Romana âíÏka, STAF FILM, s. r. o., TODO production s. r. o., TOP EXPO CZ s. r. o., ÚDO spol. s r. o., Vá‰
autoservis, s. r. o., Vetzub, s. r. o., VINCI Park CZ a. s., VisaFox Ltd., organizaãní sloÏka, VMK – RTG s. r. o., ZO OS
ECHO CHIRMAX s. r. o. a dal‰í.

Veﬁejná sbírka
V r. 2013 jsme ukonãili veﬁejnou sbírku, která probíhala na
základû povolení MHMP z 24. 5. 2010 pod ã. j. S-MHMP/
/399220/2010 a zahájili novou pod. ã. j. S-MHMP/464339/
/2013 z 8. 8. 2013. Získané prostﬁedky slouÏí na podporu
ãinnosti a provozu Domova a také na vybudování odpoãinkové zahrady.

Domov sv. Karla Boromejského
osoby, Ïidle do denního stacionáﬁe, v˘poãetní techniku, náhradní díl ke konvektomatu, myãku nádobí a vybavení kuchynû, ãistící stroje do prádelny a technické údrÏby, traktÛrek, zahradní nábytek, osázení zahrady, kotouãovou pilu,
rehabilitaãní pomÛcky, kanceláﬁsk˘ nábytek a vybavení koupelen.

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 zejména pro ﬁepskou veﬁejnost.
Kombinací kulturních aktivit pro potﬁeby pacientÛ a veﬁejnû pﬁístupn˘ch akcí se podaﬁilo propojit Ïivot v Domovû s Ïivotem lidí, kteﬁí Ïijí v ¤epích a blízkém okolí. Nav‰tívit koncert nebo jinou kulturní událost u nás v‰ak mohou lidé odkudkoliv.

Sbírku jsme provádûli následujícími zpÛsoby:
• shromaÏìováním pﬁíspûvkÛ na pﬁedem vyhlá‰eném zvlá‰tním bankovním úãtu (§ 23) zﬁízeném pro tento úãel
u banky
• pokladniãkami v místech urãen˘ch k pﬁijímání pﬁíspûvkÛ
• prodejem pﬁedmûtÛ
• prodejem vstupenek na veﬁejná kulturní vystoupení
• pronájmem telefonní linky urãené ke shromaÏìování
pﬁíspûvkÛ z telefonního úãtu
Celkov˘ stav veﬁejné sbírky ãinil v r. 2013 868 000 Kã.

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 obdrÏel Domov
27,- Kã (v druhé polovinû roku pak 28,50 Kã) z celkové ceny
kaÏdé zprávy, která ãiní 30,- Kã. Dûkujeme v‰em, kteﬁí zasláním dárcovské SMS tento projekt podpoﬁili.
Z nashromáÏdûn˘ch prostﬁedkÛ veﬁejné sbírky jsme hradili: zdravotnick˘ materiál a pomÛcky pro inkontinentní
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V prÛbûhu roku 2013 se v Domovû uskuteãnilo 73 kulturních akcí. Vystoupili u nás: Smí‰en˘ sbor sv. Jiﬁí z Vraného nad
Vltavou pod vedením A. Limpoucha, Komorní smí‰en˘ sbor Byzantion pod vedením E. Komárkové, Orchestr Archioni Plus pod
vedením M. Macourka, Václav Janeãek s fla‰inetem a hracími
strojky, baletka ·árka Holeãková, Martin a Yuko Kﬁehnáãovi s Kytarov˘m orchestrem Mezinárodní Konzervatoﬁe Praha, Viktorie
Veãerová, Dmitrij Veãer, Marek a Vladimír SÛvovi, sbor Legatû
a Literátské bratrstvo u kÛru sv. Václava v Netolicích pod vedením A. Churáãkové, Bﬁevnovsk˘ chrámov˘ sbor pod vedením
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Domov sv. Karla Boromejského
pisérií a maleb na hedvábí Drahomíry Bru‰ové, âtvero roãních
období v ãeské krajinû – v˘stava fotografií Jaroslava Páska,
Barevn˘ most k Tvému srdci – unikátní v˘stava obrazÛ MUDr.
Ingrid Kalinkové, âeské vánoce – ﬁezbáﬁské umûní Jana Li‰ky
(v˘stava dﬁevûn˘ch vyﬁezávan˘ch plastik a betlémÛ).
V prostorách Domova probíhaly také besedy a ãtení: beseda
s Michaelou Janeãkovou o knize Je teprve poledne od nositelky
Nobelovy ceny za literaturu Pearl S. Buckové a o sv. Franti‰kovi,
B˘vali âechové statní junáci – beseda s videoprojekcí se Ïelezniãním historikem Ing. Karlem Zeithammerem a Ïelezniãním
fandou Eduardem Hrube‰em, Otec Jan Med – misionáﬁ v Indii,
beseda salesiána P. Jaroslava Mike‰e o misijním díle, ZaloÏení
a v˘zdoba Karlova mostu – pﬁedná‰ka Ing. Jana Zemánka s videoprojekcí a vánoãní ãtení s Nadací Divoké husy a oblíben˘mi
herci i moderátory.

A. Melichara, Eva Pilarová a Hynek Tomm, Maranatha Gospel
Choir pod vedením M. Jonczy, Ïáci Zuzany Hrbkové, houslista
Pavel Eret a Franck Leblois, Virginie Walterová a její Ïáci, Pavlína Filipovská a Karel ·tûdr˘, klavírista Honza Jare‰, sopranistka
Daniela Radosa se sv˘mi hosty, StaropraÏské harmoniky pod vedením J. Horvátha, Jana Rychterová s Two Voices, Dûtské flétniãky pod vedením V. ·indelové, Vûra Eretová s hosty z Japonska (mistr kaligrafie Hiro‰i Kató a Ena Jo‰ida), Ivana ·imková,
taneãní skupina Primavera pod vedením H. âermákové, Pûveck˘ sbor Besharmonie pod vedením L. Sládka, Michal Prokop,
Lubo‰ Andr‰t a Jan Hrub˘, Dûtsk˘ sbor Rolniãka Praha, Honza
Rou‰ar a Gabriela Vermelho, harfenistka Lydie Härtelová a David Prosek, Komorní soubor Pestré trio pod vedením O. Kvity,
Jan Matûj Rak, Jana Koucká Bínová, Franti‰ek Svejkovsk˘ a Vladimír Roubal v rámci projektu Musica Tereziana 2013, Emauzsk˘ sbor a orchestr pod vedením T. âechala, mezinárodní akapelová skupina Let’s Go, komorní sbor En Arché pod vedením
V. Jouzy, Karel Bláha a Valérie Zawadská, Ïáci ze Z· U Boroviãek,
Hornick˘ pûveck˘ sbor Kladno pod vedením prof. R. Makaria se
sólisty Národního divadla, Trio Bardolino, Ïáci ze Z· Hanspaulka, Gaudium Cantorum pod vedením ·. Heﬁmánkové s Alfrédem Strejãkem, soubor zobcov˘ch fléten Siringa pod vedením
M. Bure‰e a dal‰í.
Bûhem prosince se uskuteãnily 4 adventní koncerty, na kter˘ch vystoupili Ztracená kapela s dûtsk˘m sborem, smí‰en˘ sbor
Orfej pod vedením J. Svejkovského, orchestr Archioni Plus pod
vedením M. Macourka a dûtsk˘ pûveck˘ sbor Radost Praha pod
vedením prof. V. Souãka.
V refektáﬁi Domova probûhly následující v˘stavy: Eva Pilarová – Fotoobrázky, Matka Vojtûcha – sluÏebnice boÏí, stateãn˘ svûdek víry, Cesta k domovu – ze tmy do svûtla – v˘stava obrazÛ, ta-
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Pﬁímo u lÛÏek pacientÛ vystupovali oblíbení zdravotní klauni z o. s. Zdravotní klaun a dále pak dûtské sbory, hudební skupiny farníkÛ a dûti ze spﬁátelen˘ch základních ‰kol.
Zúãastnili jsme se také veletrhu sociálních sluÏeb Prahy 13,
Babího léta a Mikulá‰ského charitativního bazaru Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch Vize 97.
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 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 za pomoc pﬁi organizaci kulturních akcí.
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6. Finanãní zpráva – V˘sledek hospodaﬁení
Rozvaha (v tis. Kã)
Aktiva

2013

2012

2011

Dlouhodob˘ majetek
z toho: nehmotn˘ majetek
hmotn˘ majetek
finanãní majetek
oprávky k DM a nehmotnému majetku

5 932
138
21 281
0
-15 487

5 249
138
20 017
0
-14 906

4 165
138
18 863
0
-14 836

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

24 793
307
7 057
16 870
559

25 210
341
6 707
17 685
477

23 637
237
6 373
16 697
330

Aktiva celkem

30 725

30 459

27 802

2013

2012

2011

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

20 125
20 020
109
-1 235
-3 769

21 153
24 813
109
-250
-3 519

20 513
23 923
109
-2 586
-933

Cizí zdroje
z toho: rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva (v˘nosy pﬁí‰tích období)

10 600
0
0
10 600
0

9 306
0
0
9 306
0

7 289
0
0
7 262
27

Pasiva celkem

30 725

30 459

27 802

Pasiva

Komentáﬁ:
Klesá podíl dotací na provoz, spoleháme se na dárce, jejichÏ pﬁíspûvky jsou v˘znamn˘m zdrojem pﬁíjmÛ Domova.
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V˘kaz zisku a ztrát (v tis. Kã)
Náklady
spotﬁeba materiálu
spotﬁeba energie
sluÏby, tj, skupina 51x
osobní náklady celkem, tj. skupina 52x
danû a poplatky, tj. skupina 53x
ostatní náklady celkem
odpisy
Náklady celkem

Domov sv. Karla Boromejského

2013

2012

2011

7 225
5 391
7 259
34 512
9
2 356
581
57 333

7 196
5 163
8 142
32 567
1
3 304
573
56 946

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

2013

2012

2011

trÏby za vlastní v˘kony
úroky, zúãtování fondÛ
provozní dotace a pﬁíspûvky mûstsk˘ch ãástí
pﬁijaté pﬁíspûvky (dary FO a PO)
granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses, Sbírka
jiné ostatní v˘nosy
trÏby z prodeje maj., zúãtování opravn˘ch poloÏek
V˘nosy celkem

41 002
527
6 776
5 597
1 528
669
0
56 099

41 766
234
7 228
5 177
2 017
310
0
56 732

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

V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní

-1 234

-214

-2 586

Zdroje (v tis. Kã)

2013

2012

2011

Vlastní ãinnost
44 146
z toho: trÏby od poji‰Èovny (VZP, OZP, âNZP)
31 461
trÏby od klientÛ, stravování, praní, ubytovny
5 131
trÏby od Mâ Praha 4, 6, 13, 17
3 144
poplatek za hospitalizaci
2 419
ost. ãinnost (pﬁeúãt. el., vody, nájem)
1 991
Dotace a granty
3 632
z toho: MPSV
2 577
MHMP
825
MZ âR
0
Mûstské ãásti Praha 2, 4, 6, 13, 17
230
Pﬁijaté pﬁíspûvky
7 125
z toho: dary FO, dûdictví
4 313
dary PO
1 284
granty NDD, Vize 97, Diplom. Spouses Association
660
veﬁejná sbírka
868
Ostatní v˘nosy
1 196

44 886
31 939
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4 309
1 995
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0
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1 013
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0
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Investiãní dotace MZ âR
Zdroje celkem
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7. Dobrovolníci
V roce 2013 pracovalo pro Domov 14 stál˘ch dobrovolníkÛ, kteﬁí docházeli za pacienty, aby jim zpﬁíjemnili voln˘
ãas rozhovorem, procházkou ãi projíÏìkou do zahrady, ãtením, hraním rÛzn˘ch her, besedami o cestování, literatuﬁe
a v˘znamn˘ch osobnostech aj. aktivitami. Dobrovolníci také
pomáhali s organizací koncertÛ a spoleãensk˘ch akcí, které v Domovû po cel˘ rok probíhaly. Dûkujeme v‰em na‰im
dobrovolníkÛm za jejich ãas, podporu a pﬁátelství, které vûnovali na‰im pacientÛm.

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 vyso-

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

9. Závûr a podûkování
Dûkujeme Vám v‰em - dárcÛm, sponzorÛm, dobrovolníkÛm, pﬁátelÛm a pﬁíznivcÛm, Ïe nám pomáháte ve sluÏbû nemocn˘m a podílíte se tak na naplÀování na‰eho poslání milosrdné péãe o potﬁebné.
Foto: titulní strana Tereza Kolovratníková, str. 3 Jaroslav Pásek, str.7 vpravo Markéta Jodasová, ostatní Monika Straková.
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