Domov sv. Karla
Boromejského
zpráva o hospodaﬁení
za rok 2018
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1.Základní

údaje

Název:		
Status:		
Registrace:		
Zřizovatel:		
Statutární zástupce:
IČO:		
DIČ:		
Adresa:		
Telefon/fax:		
web:		
e‑mail:		
Bankovní spojení:		

Domov sv. Karla Boromejského
Církevní právnická osoba
Ministerstvo kultury ČR, 1. 9. 1996
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká – představená
65400143
CZ65400143
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17-Řepy
235 323 248/235 302 720
www.domovrepy.cz
sekretariat@domovrepy.cz
běžný účet: 174-1950304504/0600 u MONETA Money Bank
sbírkový účet: 1061010610/5500 u Raiffeisenbank
Dárcovská sms: 		 DMS DOMOVREPY 60 (DMS[mezera]DOMOVREPY[mezera]60) na telefonní číslo 87 777

Správní

rada

Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáčková, JUDr. Jan Kavka, S. M. Amidea Rybecká, MUDr. Jiří Pauli,
Mgr. Marie Šamánková, JUDr. Jiřina Voňková
Domov sv. Karla Boromejského je církevní zařízení, v němž se spojují čtyři světy a vytvářejí tak
zcela ojedinělý projekt. Jsou to jednak řeholnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, věkem pokročilí a nemocní lidé, odsouzené ženy a civilní zaměstnanci. Tyto čtyři světy se
setkávají v prostorách Domova, aby spoluvytvářely prostředí vzájemné služby a spolupráce. Posláním
Domova je poskytování pomoci potřebným lidem, zejména nemocným nesoběstačným seniorům.

2. Úvod –

slovo představené

Pěkný rozhovor.
Nedávno jsem si v Lidovkách přečetla moc pěkný rozhovor se známým
fyzioterapeutem prof. Pavlem Kolářem.
Hovoří o tom, jak velký význam má i ve stáří psychická aktivita. „Hlava
drží tělo. Když ztratíte perspektivu, zájem, motivaci, promítne se to i do
celkového zdravotního stavu. Mentální pasivita je konec. Stáří neodvrátíme
plastickými operacemi, nepřijetím svého věku při nástupu přirozených problémů, stáří je přirozená součást života stejně jako smrt. Musíme je umět
přijímat, nahlížet, pamatovat, že jednou přijde smrt, nemyslet si, že je někde
daleko, v nekonečnu – pak prahneme po hodnotách, co nemají smysl, vede
to k egoismu.“ (LN 31. 5. 2019)
Moudrá slova a postoje.
U nás v Domově se stáří prožívá opravdu aktivně. Rozmanité způsoby
aktivit, které naši zaměstnanci seniorům připravují v podobě kulturních
a společenských akcí a koncertů, výstav, možnosti pohybu, arteterapie i muzikoterapie, návštěv našich canisterapeutických pejsků, zdravotních klaunů,
při rozhovorech a hrách s dobrovolníky, v pěkném počasí při pobytu na
zahradě, a to i pro pacienty imobilní, které personál připraví do vozíků, aby jenom neleželi a nebyli odkázáni pouze na sledování televize. Zúčastňují se i naši nejdříve narození. Kdybyste viděli, s jakým nadšením sledovala dnes pacientka, narozená
v roce 1916, průběh Dětského dne na zahradě a jak si pochutnala na párku v rohlíku… I na pokoji je aktivní, na jejím stolečku je vyrovnaná hranice knih a stále čte. Je radost vidět mnoho spokojených pacientů.
A když pak je potřeba, aby jim bylo pomoženo přijmout ty přirozené projevy nemoci a stáří, jsou tu zkušené a laskavé lékařky, které jim vysvětlí, co se v těle děje, jak můžeme pomoci. Stejně účinně přichází duchovní pomoc, když je potřeba napomoci smíření, přijímání toho, co nelze změnit, podpora ke smíření, odpuštění, odevzdání svého života, doprovázení.
Je radost v takovém prostředí pracovat, sloužit, vnímat vše, co je pozitivní, v čem čerpáme naději, v čem vidíme naplnění
i odměnu za všechnu námahu a starosti.
Je mnoho těch, kdo to takto vnímají, je mnoho těch, kteří naší službě účinně pomáhají a podporují nás – všem vám upřímný d í k!

Sestra Konsoláta Mgr. M. Frýdecká
představená

P. S. Děkuji každému z Vás, koho napadne, že takovou službu lze zajišťovat jen se sponzorskou pomocí a pošle nám aspoň
dárcovskou SMS ve tvaru DMS[mezera]DOMOVREPY[mezera]60 na telefonní číslo 87 777.

3. Poskytované

služby

3.1 Sociální pobyty pro seniory
(podle zákona 108/2006 Sb.)
3.1.1 Odlehčovací služba – pobytová
Posláním odlehčovací pobytové služby je zajistit uživateli
na přechodnou dobu bydlení a maximální podporu, na jakou
byl zvyklý doma a která mu z různých důvodů nemůže být
v současné době poskytnuta rodinou nebo pečovatelem.
Cílovou skupinu tvoří nemocní senioři v průměrném věku
86 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje různou míru nepřetržité ošetřovatelské péče. Dále pak rodina (pečovatel), které
touto službou poskytujeme na přechodnou dobu nezbytnou
pomoc při jejich trvalé péči o svého rodinného příslušníka.
Základní nabídka služeb obsahuje:
• ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích
• celodenní stravování
• úklid
• praní prádla
• pomoc a podporu v běžných činnostech
• nepřetržitou ošetřovatelskou péči
• pomoc při sebeobsluze seniorů s poruchami hybnosti nebo
zdravotním postižením
• zdravotní a lékařskou péči

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.
Naše péče obsahuje také základní kondiční rehabilitaci.
Zařízení však není určeno k intenzívní odborné rehabilitaci.
Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy,
nácvik chůze a pohybových schopností. Tím se uživatelé zlepšují i psychicky, když se mohou radovat z malých, a přesto
zřetelných pokroků.
K udržení tělesné i duševní aktivity přispívá také aktivizace. Pomáhá odpoutávat pozornost seniorů od obtíží nemoci
a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k pohybu, cvičit jemnou motoriku i paměť.
Pobyt seniorů v Domově je obohacován průběžnými kulturními aktivitami a koncerty, jichž se mohou zúčastňovat
i nemocní na vozíku.
V aktivizaci spolupracují s personálem také dobrovolníci.
V neposlední řadě je péče o seniora naplňována i nabídkou
duchovní služby – v míře, v jaké o ni sám projeví zájem.
Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:
• zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informace od vedení Domova nebo od sociální pracovnice
• vyplní Žádost o přijetí, dodá aktuální lékařskou zprávu
a sociální pracovnice s ním provede sociální šetření
• po zhodnocení předložených podkladů v komisi je zájemci
neprodleně sdělen výsledek a domluven termín nástupu
• pokud přijetí není možné (Domov požadovanou službu
neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylu-

čuje pobytovou sociální službu), je zájemci poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty
kontakty.

3.1.2 Denní stacionář – ambulantní služba
Posláním denního stacionáře je poskytnout uživatelům se
sníženou soběstačností (z důvodu věku nebo dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu) denní pobyt v příjemném a bezpečném prostředí. Cílem je podporovat samostatný a soběstačný způsob života těchto lidí s ohledem na jejich individuální přání, potřeby a zájmy v podmínkách, které jsou blízké
jejich vlastnímu prostředí.
Cílovou skupinou jsou nemocní senioři, jejichž stav vyžaduje určitou podporu v běžných životních činnostech v denní
době a vzhledem ke zdravotnímu stavu potřebují různou míru
ošetřovatelské péče. Dále pak rodina (pečovatel), které touto
službou poskytujeme kvalitní péči o jejího rodinného příslušníka v době, kdy členové rodiny chodí do zaměstnání.
Těmto rodinám je umožněno, aby svého člena přivezli na
celý den do stacionáře, odkud si ho večer opět vezmou zpět
do svého rodinného kruhu.
Uživatelům služby pak nabízíme celodenní plnohodnotný
program, který nenechá nikoho nečinně posedávat a je zaměřen na zlepšování zdravotního stavu i psychické pohody. Klademe důraz na individuální přístup ke každému z nich.
Nabídka služeb zahrnuje kromě celodenního dohledu,
zajištění stravování i hygienického zázemí především příjemné místo, kde se lidé dobře cítí. Oni sami i jejich rodiny s vděč-

ností vnímají láskyplnou péči, která je jim zde věnována – péči
s porozuměním pro všechny potřeby starého člověka, obtíženého problémy nemoci, stáří a často i psychickými poruchami.
Schopnost vytvářet z těchto lidí malou komunitu, která tráví
společně všechny pracovní dny, umět s nimi nejen smysluplně
strávit čas, ale také ho vyplnit činností, která potěší a uspokojí a současně vše sladit tak, aby se cítili všichni spokojeni –
to je vysoká škola obětavosti, kterou u nás každodenně absolvujeme. S trpělivostí se věnujeme lidem, kteří by bez možnosti pobytu ve stacionáři byli odkázáni na trvalou ústavní péči.
Takto se však mohou vracet do svých rodin a prožívat spokojené stáří v okruhu svých blízkých.
Každý uživatel denního stacionáře má svého klíčového
pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.
Denní stacionář je otevřen ve všedních dnech od 7.00 do
17.30 hod. a jeho kapacita čítá 25 míst.
V případě zájmu o umístění seniora nebo zdravotně postiženého člověka je možno se obrátit na vedoucí denního stacionáře (tel: 775 851 646, 775 853 534, 235 323 248, fax:
235 302 720, e‑mail: stacionar@domovrepy.cz).

3.1.3 Sociální služby, poskytované ve zdravotnických zaří‑
zeních ústavní péče (odbornost 004) podle zákona č. 108
/2006 Sb., § 52 (Zákon o soc. službách) v platném znění
V Domově jsou pro tuto službu vyhrazena dvě lůžka, která
jsou celoročně obsazena.

něné požadavky a přání, kde pociťují ve svém stáří úctu a lidskou důstojnost. Hlavním cílem je, aby naše zařízení nebylo
jen „poskytovatelem služeb“, ale skutečným domovem, kde se
staří lidé dobře cítí. Odměnou je nám spokojenost a vyjádřená vděčnost těch, co naše služby využívají.

4. Projekty

3.2 Lůžka LDN podle zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)
v platném znění
Na 77 lůžkách LDN umožňujeme doléčovací pobyty s ošetřovatelskou rehabilitací pacientům, kteří už nepotřebují akutní péči lékařskou, ale převážně ošetřovatelskou. Aby se mohli pokud možno ve zlepšeném stavu vrátit do svých rodin
anebo stabilizováni přejít do trvalého zařízení sociálních služeb, stará se o ně nepřetržitě tým lékařů a zdravotnického
personálu. Služba nemocným zahrnuje rovněž fyzioterapii,
usilující o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik chůze
a pohybových schopností; a také všestrannou aktivizaci, například umožnění účasti na kulturních pořadech i imobilním
pacientům. Za přispění duchovních služeb vytváříme pohodové a důstojné prostředí a snažíme se přijímat pacienty se
všemi jejich přáními a potřebami. Umírající obklopujeme pozornou účastí s odborným tišením bolestí a obtíží a poskytujeme podporu i jejich blízkým.
Profesionální péče takto spojuje v celém Domově práci
zdravotnického personálu, pracovníků přímé (sociální) péče
i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i duchovními
potřebami. Právě v celostním pojetí spočívá těžiště veškeré
péče – to je v celkovém přístupu k člověku. Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají související služby, usilují
o to, aby u nás byl vytvářen pocit domova, kde jsou pacienti
(uživatelé) laskavě přijati, kde jsou respektovány jejich opráv-

roku

2018

V průběhu roku 2018 jsme realizovali následující
projekty:
• Odlehčovací služba
• Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
• Náročná ošetřovatelská následná péče o pacienty v pokročilém věku, chronicky nemocné a hospicová péče
• Sanitářský kurz sv. Zdislavy
• Nákup zdravotnické techniky (EKG a Oxygenátory)
• Technické zabezpečení Domova v souladu s Nařízením
(EU) 2016/679 – GDPR
• Pracovní oděvy pro zdravotnický personál pečující o nemocné seniory
• Čistící a dezinfekční prostředky pro hygienické prostředí
• Rehabilitace pro zlepšení života nemocných seniorů
• Vzdělávání pracovníků v paliativní péči a supervize
• Materiál na opravu pergoly v zahradě
• Kulturní projekty: Vinobraní v klášteře – 5. ročník, Slavnostní koncert ke 100. výročí založení Československé republiky, cyklus koncertů vážné a duchovní hudby, velikonoční a adventní koncerty
• Dárcovská SMS na rok 2018

Co

se nám podařilo

Odlehčovací služba
Po celý rok 2018 jsme provozovali 13 lůžek určených pro
odlehčovací služby. Nesoběstačným seniorům jsme zajistili
nepřetržitou ošetřovatelskou péči včetně jejich aktivizace, zapojení do kulturních akcí a ostatních činností.
Během roku bylo obslouženo celkem 65 uživatelů (3 241
lůžkodnů) v průměrném věku 89 let, z toho bylo 55 občanů
Hl. města Prahy (2 944 lůžkodnů). Průměrná délka pobytu
činila 50 dní.
Za podporu odlehčovací služby děkujeme zejména Minister
stvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu městu Praha,

Městské části Praha 6, Praha-Suchdol, Praha 4, Praha 13
a Praha 2.

Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
Službu jsme poskytovali podle plánu po celý rok 2018 v pracovních dnech v době od 7,00 do 17,30 hod. Při kapacitě 25
míst jsme celkem obsloužili 36 uživatelů (občanů Hl. města
Prahy) v průměrném věku 83 let. Z celkového počtu bylo 18
uživatelů s trvalým pobytem Praha 6.
Všestrannou péčí a zajištěním plnohodnotného programu
jsme ulevili rodinám, které se o svého seniora starají a pomohli jim v péči o něj v době, kdy jsou v zaměstnání. Do stacionáře jsou přijímáni i klienti s Alzheimerovou chorobou
a demencí.
Za podporu provozu denního stacionáře děkujeme zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu měs‑
tu Praha, Městské části Praha 6 a Nadaci T‑Soft Eternity.
Provoz lůžek LDN
Domov provozoval po celý kalendářní rok 77 zdravotních
lůžek s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí o nemocné seniory.
Projekt byl realizován těmito hlavními aktivitami:
– čtyřiadvacetihodinová lékařská a ošetřovatelská péče
– rehabilitační péče
– kulturní péče
– duševní a duchovní péče.
V roce 2018 byla následná ošetřovatelská péče poskytnuta
celkem 346 pacientům, což představovalo 22 204 lůžkodnů.
Některé pobyty se opakovaly, celkový počet hospitalizací tedy
činil 453. Z celkového počtu pacientů bylo 315 občanů Hl. m.
Prahy se 413 hospitalizacemi a počtem lůžkodnů 20 685.
Průměrná délka pobytu pacienta činila 64 dní a průměrný
věk 89 let.
Zdravotní služby byly finančně podpořeny zejména Hlavním
městem Prahou, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Městskými
částmi Praha 6, Praha-Suchdol, Praha 4, Praha 2, Praha 13,
Praha 17, F‑nadací, Nadací bpd partners, Letištěm Pra‑
ha, a. s., Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové, Nadací
T- Soft Eternity, Nadačním fondem Charon, Nadací Dobré
dílo sester sv. Karla Boromejského a zdravotními pojišťovna‑
mi, kterým za tuto podporu děkujeme.

Vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnávání odsouzených
žen (sanitářský kurz sv. Zdislavy)
V samostatné části budovy Domova sídlí Oddělení výkonu
trestu pro ženy, které je součástí Vazební věznice v Ruzyni.
Odsouzené ženy spolu s námi pracují na různých úsecích,
zvláště ve všech pomocných provozech Domova: v kuchyni,
prádelně, v úklidu a na zahradě. Možnost rozmanité a smysluplné práce v kolektivu spolupracovníků, zapojení do všeho,
co je zde dopřáno pacientům, např. nejrůznějších kulturních
a společenských událostí včetně duchovní péče, i celkově velmi pěkné prostředí má na ženy výrazně kladný vliv a napomáhá k udržení sociálních kontaktů a získání dobrých návyků.
Setkávání se světem nemocných se jim stává podnětným přínosem pro změnu jejich smýšlení, přátelský a vstřícný postoj
zaměstnanců jim pomáhá přehodnotit svou minulost a rozhodnout se pro dobré znovuzačlenění do společnosti. Pro
vybrané ženy pořádáme dvakrát ročně rekvalifikační sanitářský kurz sv. Zdislavy, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví a ve kterém se jim dostane odborné teoretické přípravy i praxe. Po absolvování kurzu jsou zařazeny jako sanitářky na oddělení. Zvýšení kvalifikace už mnoha ženám pomohlo po propuštění z výkonu trestu najít vhodné zaměstnání a uplatnit nabyté znalosti a zkušenosti.
V roce 2018 proběhly 2 kurzy, kterých se účastnilo 19 žen,
z toho všechny adeptky kurz úspěšně zakončily. Učivo bylo
rozděleno do 6 modulů: Základy veřejného zdravotnictví, Somatologie, Mikrobiologie a hygiena, Specifika jednotlivých
pracovišť, Ošetřovatelská péče a první pomoc a Základy zdravotnické psychologie. Součástí kurzu byla i odborná praxe.

Realizaci kurzu odborně a organizačně zajišťuje Domov.
Za finanční podporu vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnávání děkujeme Vězeňské službě ČR.

Technický úsek
V průběhu roku 2018 byla na tomto úseku realizována
velká akce – oprava a modernizace elektropožární signalizace
hlavní budovy k důkladnému zabezpečení všech prostor proti požáru. Za podporu tohoto projektu děkujeme Kongregaci
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Odpočinková zahrada
V roce 2018 proběhly v zahradě přípravné práce k obnově
okrasných pergol, které slouží k zastínění laviček pro pacienty a jejich návštěvy v letních dnech. Díky příspěvku Nadace
Divoké Husy byl zakoupen materiál na stavbu pergol. Dosázeli a upravili jsme také vinici sv. Karla Boromejského.
Technické zabezpečení dle Nařízení EU na ochranu osob‑
ních údajů
Díky podpoře Nadačního fondu AVAST se nám podařilo
technicky zabezpečit práci s citlivými údaji tak, abychom vyhověli Nařízení (EU) 2016/679 – GDPR. Oddělení IT zakoupilo
potřebné technické vybavení a externí programátor nám pomohl vyladit program pro práci s citlivými údaji. Nastavili jsme
také vnitřní procesy a kompetence pro práci s nimi. Jednalo se
zejména o elektronicky vedenou zdravotnickou dokumentaci.

Vzdělávání pracovníků přímé péče
Za přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se
podařilo vzdělávat zdravotnický personál zejména v oblasti
paliativní péče, první pomoci, zvládání emočně vypjatých
situací a uhradit část nákladů na supervize.
Rehabilitace pro zlepšení života nemocných seniorů
Pravidelné cvičení napomáhalo ke zlepšení hybnosti, udržení kondice a soběstačnosti u nemocných seniorů v průměrném věku 86 let, o které v Domově pečujeme.
Do projektu bylo zapojeno přibližně 80 % z celkového počtu nemocných seniorů. Realizace tohoto projektu posloužila
celkem 338 nemocným věkem pokročilým lidem, z nichž 90 %
tvořili obyvatelé Hlavního města Prahy.
U 60 % pacientů došlo ke zlepšení jejich celkového zdravotního stavu a pohyblivosti a u 30 % se podařilo navzdory
nemoci nebo vážnému úrazu alespoň udržet stávající kondici.
Z poskytnutého příspěvku Ministerstva zdravotnictví ČR
jsme uhradili část mezd rehabilitačních pracovníků, kteří se
na projektu podíleli.
Podpora nákupu zdravotnické techniky (EKG a oxygená‑
tory)
Projekt si vzal za cíl vybavit lůžkovou část Domova novými
přístroji zdravotnické techniky, a to jedním EKG a třemi oxygenátory. Přístroj EKG nahradil starý nefunkční a slouží k monitorování pacientů s onemocněním srdce. Oxygenátory se

využívají k léčbě kyslíkem u pacientů s plicními i mimoplicními chorobami. Oxygenoterapie je léčbou komplexní, která
nepůsobí jen na nemocný orgán, ale na celý organismus
a zlepšuje tím kvalitu života pacientů.
Za podporu tohoto projektu děkujeme Nadaci Dobré dílo
sester sv. Karla Boromejského.

Instalace kopie obrazu Sestry Charitas
Součástí výzdoby refektáře se stala kopie obrazu S. M. Charitas, původem hraběnky Albertiny Sophie Coudenhove, od
malíře Alfreda Offnera. Originál obrazu je uchován v expozici Státního zámku Horšovský Týn. Hraběnka Albertina
vstoupila do řádu boromejek a stala se první představenou
řepského kláštera v době, kdy v něm vznikla ženská trestnice
(1865). Na obraze figuruje též slavný český loupežník Václav
Babinský, kterého se sestry boromejky ujaly po jeho propuštění z dvacetiletého žaláře a zaměstnaly ho jako zahradníka.
Čestné občanství Prahy 6 pro dlouholetou primářku
MUDr. Ivu Perlíkovou
Naše emeritní paní primářka, která u nás slouží mnoho let
a jíž vděčíme za její nasazení a skvělou úroveň lékařské péče,
obdržela v červnu 2018 čestné občanství Městské části Praha 6. Jsme jí velmi vděční, radujeme se ze zasloužené pocty
a přejeme jí hodně zdraví a sil do dalších let.

5. Zdroje

financování

Provoz Domova je financován ze státních dotací, plateb
pojišťoven a klientů, dále pak z nadačních a firemních
grantů, darů fyzických a právnických osob, z veřejné sbírky a vlastní činnosti.

Tržby
Tvoří nejvýznamnější část zdrojů. Jedná se o platby zdravotních pojišťoven, smluvní příspěvky některých městských
částí a úhrady klientů za poskytnuté sociální pobyty. V roce
2018 tržby činily 49 076 000 Kč.
Dotace a granty
Dotace a granty tvoří druhou nejvýznamnější položku rozpočtu Domova. V roce 2018 jsme získali od Hlavního města
Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva
zdravotnictví ČR, Městské části Praha 6 a Suchdol, Praha 4,

Praha 2, Praha 17 a Praha 13, Letiště Praha, a. s., F‑nadace,
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace
bpd partners, Nadace Divoké husy, Nadace T‑Soft Eternity,
Nadačního fondu AVAST, Nadačního fondu Charon a Výbo‑
ru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové celkovou částku
7 888 000 Kč. Děkujeme těmto institucím, nadacím a nadačním fondům za podporu zdravotnického provozu, lůžkové
péče a denního stacionáře.

Individuální, firemní a institucionální dárci
Díky příspěvkům individuálních, firemních a institucionálních dárců jsme v roce 2018 obdrželi na provoz Domova
7 750 000 Kč.
Poděkování si zaslouží zejména následující subjekty:
AIR MARINE Travel & Incentive, s. r. o., Alarmtechnik
Praha, spol. s r. o., AND, spol. s r. o., APAP, s. r. o., Arsprint, spol. s r. o., ASW Systems, a. s., ATREA, spol. s r. o.,
Autofire, s. r. o., Autoškola Svobodová, s. r. o., Avanti – Miloslava Procházková, Becker a Poliakoff, s. r. o., advokátní kancelář, Clinic 21, s. r. o., Contour, s. r. o., Corintez, s. r. o., CRAMO, s. r. o., Česká komora loterního průmyslu, D.U.K.
H & C, s. r. o., EHS Solution, s. r. o., ELMES Praha, s. r. o.,
FIEDLER AMS, s. r. o., FITNESS PODBABA, Floraservis –
Jarmila Pejpalová, GLOBDATA, a. s., hotel Courtyard Marriott, Ifield Computer Consultancy Ltd., o. s., INception, s. r. o.,
Ing. Martin Vejr, Ing. Oldřich Petržilka, Ing. Olga Melzochová,
Ing. Vladimír Fiala, Inter Gips, s. r. o., INTERMARKET, s. r. o.,
Jana Nohejlová, JHS Laboratory, s. r. o., Jiřina Hovorková,
JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9, Kaufland,
KOPŘIVA TURIST, s. r. o., Lékárna Na Petřinách, s. r. o., Lepton studio, spol. s r. o., Letiště Praha, a. s., Lhotský, s. r. o., LT
SEZAM, s. r. o., Martin Novák – zámečnické a montážní práce,
MEDLIN, s. r. o., Městská část Praha 17, Milan Jandák – Autodíly, MK‑NEMO, s. r. o., MKACHLÍK, s. r. o., MUDr. Eva
Zídková, MUDr. Jan Bárta, MUDr. Josafat Molnár, s. r. o.,
MUDr. Michaela Hejtmánková, OFT INVEST, s. r. o.,
OSKA, s. r. o., PLASTIKA PRAHA – MUDr. Tomáš Doležal,
Plavecký klub Šipka, s. r. o., POLYTERM, s. r. o., Pragolab, s. r. o., Pressepapiere A. D. P., s. r. o., Pro‑libri, o. s.,
Prof. MUDr. J. Betka – ORL, s. r. o., SONICO, a. s., STAF
FILM, s. r. o., Šlauf advokátní kancelář, s. r. o., ÚDO, spol. s r. o.,
Vetzub, s. r. o., Waldorfská aktivita, z. s., WEDOR, s. r. o., Xenie Leitgebová, Zorprom, s. r. o. a další

Je nám líto, že nemůžeme veřejně poděkovat všem individuálním dárcům, kteří nás obdarovali neboť jejich výčet by
přesahoval možnosti této zprávy. Upřímně si však vážíme
všech, ať byla výše jejich daru jakákoliv, všichni přispěli z dobrého srdce a podle svých možností.

Veřejná sbírka
Během celého roku probíhala na základě povolení MHMP
pod. č. j. S‑MHMP/464339/2013 z 8. 8. 2013 veřejná sbírka.
Získané prostředky slouží na podporu činnosti a provozu Domova a také na budování odpočinkové zahrady.
Sbírku jsme prováděli následujícími způsoby:
a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky
b) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků
c) prodejem předmětů
d) prodejem vstupenek na veřejná kulturní vystoupení
e) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu.
Zůstatek veřejné sbírky činil ke konci r. 2018 1 747 669 Kč.
Dárcovská SMS
Již od roku 2004 se účastníme projektu zřízeného Fórem
dárců s názvem „Dárcovská SMS“. Jedná se o nejjednodušší
formu dárcovství v rámci veřejné sbírky.
Od března roku 2017 došlo k inovaci v posílání dárcovských
sms, kdy se rozšířila možnost posílat zprávy nejen v hodnotě
30 Kč, ale i 60 a 90 Kč a také nastavit tzv. trvalou DMS. V roce
2018 jsme díky dárcovským sms získali celkem 10 925 Kč.
Kdo by chtěl podpořit služby Domova touto formou, může
zaslat následující typ dárcovské sms:
DMS[mezera]DOMOVREPY[mezera]60 na telefonní číslo
87 777. Více informací lze nalézt na www.darcovskasms.cz.
Děkujeme Fóru dárců, z. s. za podporu projektu a všem
lidem, kteří nám dárcovskou sms poslali.
Z nashromážděných prostředků veřejné sbírky jsme mohli
uhradit částečně náklady na mzdy zdravotnických pracovníků,
dále jsme zakoupili nový elektrický varný kotel do kuchyně,
mikrovlnnou troubu, tyčový mixér, rychlovarné konvice, pračky, výpočetní techniku, nový potřebný nábytek pro odpočinek
pacientů a úklidové vozíky.
Kulturní akce
Součástí Domova je zrekonstruovaný kostel sv. Rodiny, který je vymalován unikátní beuronskou malbou. Kostel slouží

především k bohoslužbám, ale i pro konání koncertů vážné
a duchovní hudby.
Další koncerty a vystoupení je možné uskutečnit v příjemných prostorách refektáře, denního stacionáře nebo v zahradě, která disponuje vlastním pódiem. Na zahradě se konají
kulturní akce naše, ale i spřátelených organizací (např. tradiční Dětská pouť).
Za léta svého působení se Domov stal kulturním stánkem
zejména pro řepskou veřejnost. Kombinací kulturních aktivit
pro potřeby pacientů a veřejně přístupných akcí se podařilo
propojit život v Domově s životem lidí, kteří žijí v Řepích a blízkém okolí. Navštívit koncert nebo jinou kulturní událost u nás
však mohou lidé odkudkoliv.
V průběhu roku 2018 se v Domově uskutečnily následující
kulturní akce:
leden

• Zimní Řepy – výstava fotografií řepského rodáka Josefa
Czwartynského
• Tříkrálový koncert v podání K. a T. Semerádových, A. Pávkové, J. a F. Čechových a V. Hoidekrové
• Novoroční koncert komorního smíšeného sboru Byzantion
pod vedením E. Komárkové
• Vánoční koncert vokálního společenství Cantio
• Koncert na zakončení doby vánoční v podání souboru Musica pro Sancta Cecilia
• Vystoupení žáků Japonské školy v Praze

• Beseda s autorem výstavy fotografií „Zimní Řepy“ J. Czwartynským
únor

• Kdo je v pohodě, rozdává radost – výstava obrazů Honzy
Volfa
• Vystoupení tanečního souboru MEDUNKA
• „Ach, jak mě svět se vším mrzí…“ – večer barokních kázání
v podání M. Šikové a I. Pulicarové
• Kytarový koncert se zpěvem (A. Klepišová, H. Němcová,
J. Janda a M. Křehnáč)
březen

• VIENTO MARERO DUO, M. a J. Mecovi
• Odpolední koncert Smyčcového kvarteta Státní opery Praha (R. Šandera, E. Zahurančíková, P. Šušlík a V. Sůva)
• Koncert pro hospice – 5. ročník (v přímém přenosu na
Českém rozhlasu, stanice Vltava)
duben

• Velikonoční koncert v podání Břevnovského chrámového
sboru a orchestru pod vedením A. Melichara
• Pěvecký koncert studentů a hostů profesorky a operní pěvkyně V. Walterové
• Flétna a klavír – jarní koncert žáků Z. Hrbkové z KC Průhon
• Oslava vzkříšení – Resurrectionis celebratio v podání vokálního společenství Cantio
• Setkání generací – hudebně zábavný program pro seniory

v podání studentů Gymnázia Nad Alejí
• Studentská vernisáž výtvarných děl a filmové projekce na
téma stáří studentů Mensa gymnázia
• Koncert vážné hudby studentů Gymnázia Nad Alejí
květen

• Výstava výtvarných děl na téma stáří jako obdarování a další vrcholná fáze života studentů Mensa gymnázia
• Přátelský koncert pěveckého sboru ORFEJ pod vedením J.
Svejkovského a švédského smíšeného sboru ÖSTERGÖK
pod vedením K. Källén
• Letniční tance a písně – vystoupení žáků ZŠ waldorfská-Dědina
• Cembalový recitál Evy Tornové
červen

• Dětská pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu dni dětí
• Koncert orchestru Musica Alternativa pod vedením J. Kořána a J. Šimáčka
• Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením
V. Šindelové
• Koncert smíšeného pěveckého sboru Naši pěvci pod vedením F. Härtela
• Trampské písně v podání učitelů a žáků ZŠ U Boroviček
• Letní jarmark a květinová slavnost
• Německé a francouzské baroko v podání Dua Dacapo
(K. Macourková Hlaváčová a M. Macourek)

• Flétna a klavír - letní koncert žáků Z. Hrbkové z KC Průhon
• Kytarový koncert se zpěvem (Z. Dvořák, H. Němcová,
M. Křehnáč, J. Janda, A. Klepišová)
srpen

• „Mýma očima: SRPEN 1968“ – výstava dosud nezveřejněných fotografií J. Vašíčka
• „The Guitar in the Americas“ – kytarový recitál brazilského kytaristy Bruna Madeiry
září

• KRAJANKA Václava Hlaváčka – 100 let Československa 100 let české dechovky
• Vinobraní v klášteře – 5. ročník (Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Valašský folklorní spolek Krušpánek a Cimbálová muzika Kyčera, Lidová muzika Osminka, Živý Jukebox
– Honza Roušar a Václav Tobrman, kapela Jauvajs)
• Vokální společenství Cantio
• Setkání s Jaroslavem Vašíčkem – autorem výstavy „Mýma
očima: SRPEN 1968“ a hostem pořadu Kamilou Moučkovou
• Drobnosti mistrů v podání Dua Dacapo (K. Macourková
Hlaváčová, M. Macourek a O. Macourek)
říjen

• Vzpomínky na Vysočinu – výstava fotografií Josefa Czwartynského
• Duo Do-Bop – jazzová a lidová hudba

• „Kolem světa za 80 minut“ – koncert skupiny Bardolino
• Smyčcové kvarteto Sirius (Z. Pelikánová, M. Sekyra, Viktorie a Vladimír Sůvovi)
• Flétnové romance v podání Dua Dacapo (K. Macourková
Hlaváčová a M. Macourek)
• Slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky
listopad

• Dobročinná aukce na podporu činnosti Domova sv. Karla
Boromejského
• Svatomartinský koncert v podání Dua Dacapo (K. Macourková Hlaváčová a M. Macourek)
• W. A. Mozart – Requiem v podání Kladenského symfonického orchestru pod vedením L. Dřevikovského
• Koncert folkové skupiny Vrak
• MÁME HOSTY – Pražský smíšený sbor pod vedením
J. Petrdlíka a sbor SPIRITUS z USA pod vedením B. McWilliamse
prosinec

• Výstava grafiky s vánoční tématikou výtvarníka, ilustrátora, básníka a skautského spisovatele Mgr. Ladislava Ruska
• 1. adventní koncert v podání Hornického pěveckého sboru
Kladno pod vedením J. Makaria, průvodní slovo O. Kepka
• Dětské flétničky ze ZŠ Na Dlouhém lánu pod vedením
V. Šindelové
• Mikulášská nadílka

6. Dobrovolníci
Během roku za pacienty, klienty a uživateli pravidelně docházeli dobrovolníci, aby jim věnovali svůj volný čas a pozornost.
Mezi dobrovolníky byli studenti středních a vysokých škol,
lidé v produktivním věku i senioři. Tito lidé docházeli do Domova, aby si s pacienty popovídali, přečetli jim noviny nebo
knihu, doprovodili je do zahrady, zahráli si hry nebo pobesedovali o kultuře, literatuře a významných osobnostech.
Dobrovolníci také pomáhali s organizací koncertů a společenských akcí, které v Domově po celý rok probíhaly.
V evidenci bylo 21 stálých dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 1 013 hodin.
• Komponovaný hudebně literární pořad adventních povídek
(L. Kozderková a F. Kreuzmann)
• 2. adventní koncert v podání Řepského sousedského sboru
pod vedením P. a T. Rabasových
• Vánoční koncert žáků Japonské školy
• Vánoční koncert vokálního společenství CANTIO
• Vánoční koncert žáků Z. Hrbkové z KC Průhon
• Adventní trh v klášteře
• 3. adventní koncert v podání Smyčcového komorního orchestru Musica Alternativa pod vedením J. Kořána a J. Šimáčka
• Vánoční koncert ženského pěveckého sboru Řepský kvítek
• Vánoční vystoupení učitelů a žáků ze ZŠ U Boroviček
• J. J. Ryba – Česká mše vánoční v podání Břevnovského
chrámového sboru se sólisty ND v Praze pod vedením
A. Melichara
• 4. adventní koncert v podání souboru zobcových fléten
SIRINGA pod vedením M. Bureše
Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku
na honorář a svým uměním obohatili kulturní život v našem
Domově.
Za finanční podporu kulturních aktivit děkujeme Městské
části Praha 17 a Pro‑libri, o. s.
Velké poděkování patří také zdravotním klaunům z organizace Zdravotní klaun, z. s., kteří docházeli každý pátek za
našimi pacienty, a dobrovolníkům z oddělení interního au‑
ditu České spořitelny, a. s. a z hotelu Courtyard Marriott na
Letišti Václava Havla za pomoc s organizací kulturních akcí.

V průběhu roku se v Domově uskutečnily také tři firemní
dobrovolnické dny. V zahradě a u pacientů pomáhali dobrovolníci ze společnosti Letiště Praha, a. s., a SAP Servi‑
ces, s. r. o. Na budování vinice sv. Karla Boromejského v zahradě a organizaci Vinobraní v klášteře se podíleli dobrovolníci z oddělení interního auditu České spořitelny, a. s.
Proběhly také zaměstnanecké sbírky pracovníků společností oddělení interního auditu České spořitelny, a. s. a hotelu
Courtyard Marriott na Letišti Václava Havla, které byly konány ve prospěch pacientů Domova.
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a přátelství,
které věnovali našim pacientům a také za práci, kterou přispěli ke zkrášlení klášterní zahrady.

7. Finanční
Rozvaha (v tis. Kč)
A ktiva		

zpráva

– Výsledek

hospodaření

2018

2017

2016

Dlouhodobý majetek
z toho: nehmotný majetek
hmotný majetek
finanční majetek
oprávky k DM a nehmotnému majetku

5 913
138
22 689
1 032
-17 950

6 085
138
22 488
1 032
-17 573

6 413
138
22 337
1 032
-17 094

Krátkodobý majetek
z toho: zásoby
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva

25 341
326
5 481
19 141
393

26 658
358
5 566
20 375
359

24 254
123
8 380
15 402
349

Aktiva celkem		

31 254

32 743

30 667

Pasiva			

2018

2017

2016

Vlastní zdroje		
z toho: vlastní jmění
fond L. Zemánkové
výsledek hospodaření
neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let

15 928
24 257
51
-2 031
6 349

18 079
24 357
71
377
6 726

17 711
24 366
71
-1 789
-4 937

Cizí zdroje		
z toho: rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva (výnosy příštích období)

15 326
0
0
15 326
0

14 664
0
0
14 664
0

12 956
0
0
12 956
0

Pasiva celkem		

31 254

32 743

30 667

Výkaz

zisku a ztrát (v tis.

Kč)

Náklady

spotřeba materiálu
spotřeba energie
služby, tj. skupina 51x
osobní náklady celkem, tj. skupina 52x
daně a poplatky, tj. skupina 53x
ostatní náklady celkem
odpisy
Náklady celkem

Výnosy

tržby za vlastní výkony
úroky, zúčtování fondů
provozní dotace a příspěvky Městských částí
přijaté příspěvky, dary, granty, Sbírka
jiné ostatní výnosy
tržby z prodeje majetku
opravné položky
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění

Zdroje (v

tis.

Kč)

Vlastní činnost
z toho: tržby od pojišťovny (VZP, OZP, ČNZP)
tržby od klientů, stravování, praní, ubytovny
tržby od MČ Praha 4, 6, 13, 17
ost. činnost (přeúčt. el., vody, nájem)
Dotace a granty
z toho: MPSV
MHMP
MZ ČR
MK ČR
Přijaté příspěvky

2018

7 201
4 160
7 617
45 219
147
2 463
447
67 254

2018

2017

6 672
4 386
7 116
39 933
123
2 195
599
61 024

2017

2016

6 636
4 805
7 658
35 958
111
2 490
575
58 233

2016

45 589
390
11 375
7 750
119
0
0
65 223

44 835
242
8 327
7 751
246
0
0
61 401

41 340
266
7 795
6 795
248
0
0
56 444

-2 031

377

-1 789

2018

2017

2016

49 076
39 007
4 766
3 487
1 816
7 888
4 821
2 937
130
0
7 750

48 372
38 142
4 911
3 537
1 782
4 790
2 417
2 171
202
0
7 751

45 339
35 231
4 233
3 999
1 876
3 796
2 324
1 152
220
100
6 795

Ostatní výnosy

509

488

514

Výnosy celkem

65 223

61 401

56 444

Zdroje celkem

65 223

61 401

56 444

8. Partneři
Děkujeme za přízeň našim partnerům a médiím. Jsou
to: Arcidiecézní charita Praha, AV-PARK, s. r. o., Co, kdy
v Praze, Česká televize, Český rozhlas, Farní charita Řepy,
Fórum dárců, z. s., HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Hostivický měsíčník, ICN, o. p. s., Katolický týdeník,
Knihkupectví u sv. Vojtěcha, Martinoviny, Metro, MF Dnes,
Místní kultura, Národní památkový ústav, Neziskovky.cz,
OVT VS – Řepy, Pražský deník, Pražský přehled, Rádio
Proglas, Řepská sedmnáctka, Společnost pro obnovu řepských tradic, STOP – informační zpravodaj Městské části
Praha 13, Šestka – zpravodaj Prahy 6, Tiskové středisko
České biskupské konference, TV Noe, Vydavatelství KAM
po Česku, s. r. o. Zpravodaj pražské arcidiecéze, Zpravodaj
Zličína a Sobína.
Naše zařízení je také vyhledávaným školícím střediskem
pro četné exkurze, praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, jejichž vedení oceňuje naši péči o pacienty
a má proto zájem o spolupráci při výuce nových zdravotnických pracovníků.

9. Závěr

a poděkování

Závěrem bychom rádi poděkovali všem dárcům, sponzorům, účinkujícím na benefičních kulturních akcích, dobrovolníkům, přátelům a příznivcům našeho Domova za pomoc, kterou nám v roce 2018 poskytli.
Děkujeme Vám za dosavadní podporu a prosíme Vás o zachování přízně i do budoucnosti, aby náš Domov mohl i nadále sloužit a poskytovat kvalitní péči lidem, kteří se kvůli svému stáří a nemoci o sebe již nedovedou sami postarat.

Autoři fotografií: Roman Zuzák (titulní strana), Ing. Monika Straková a Mgr. Lukáš Hyťha

