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1. Základní údaje

Název: Domov sv. Karla Boromejského
Status: Církevní právnická osoba
Registrace: Ministerstvo kultury ČR, 1. 9. 1996
Zřizovatel: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Statutární zástupce: S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká – představená
IČO: 65400143
DIČ: CZ65400143
Adresa: K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy
Telefon/fax: 235 323 248/235 302 720
web: www.domovrepy.cz
e  ‑mail: sekretariat@domovrepy.cz
Bankovní spojení: běžný účet: 174-1950304504/0600 u MONETA Money Bank

sbírkový účet: 1061010610/5500 u Raiffeisenbank
Dárcovská sms:  DMSmezeraDOMOVREPYmezera60 na telefonní číslo 87 777

POslání dOmOva

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO JE CÍRKEVNÍ ZAŘÍZENÍ, V NĚMŽ SE SPOJUJÍ ČTYŘI SVĚTY A VYTVÁ-
ŘEJÍ TAK ZCELA OJEDINĚLÝ PROJEKT. JSOU TO JEDNAK ŘEHOLNICE KONGREGACE MILOSRDNÝCH 
SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, VĚKEM POKROČILÍ A NEMOCNÍ LIDÉ, ODSOUZENÉ ŽENY A CIVIL-
NÍ ZAMĚSTNANCI. TYTO ČTYŘI SVĚTY SE SETKÁVAJÍ V PROSTORÁCH DOMOVA, ABY SPOLUVYTVÁŘELY 
PROSTŘEDÍ VZÁJEMNÉ SLUŽBY A SPOLUPRÁCE. POSLÁNÍM DOMOVA JE POSKYTOVÁNÍ POMOCI POTŘEB-
NÝM LIDEM, ZEJMÉNA NEMOCNÝM NESOBĚSTAČNÝM SENIORŮM.
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2. úvOdní slOvO Představené

Buďme pro lidi požehnáním …

K novému roku si nejčastěji navzájem přejeme, aby nový rok byl lepší než 
uplynulý, přejeme si zdraví, přejeme si, aby se naplnila naše přání. Mnoho 
lidí přeje druhým Boží požehnání.

Každý si ho představuje trochu jinak. Někdo ho nachází v tom, že zůstal 
zdravý, někdo v tom, že se mu daří v práci, někdo je vděčný za nové dobré 
vztahy. Někdo jiný opět v tom, že dokázal přestát velké utrpení a neztratil 
naději. Mnozí si uvědomují, že je prožitá bolest něčemu naučila, že i ve 
ztrátě nějaké hmotné jistoty nalezli novou přátelskou oporu nebo si trochu 
jinak setřídili své životní hodnoty. Naděje napřimuje poutníka, říkávali naši 
předci. Každý den máme možnost zakoušet novou radost, vidět rostlinu 
v semínku, nacházet dobro v tom, co těžkého jsme prožili.

Od začátku tohoto roku jsme zvláštním způsobem sjednoceni ve vnímá-
ní náročných pracovních i životních okolností vlivem dosud nepoznané 
pandemie. Dopadá na nás, zvlášť ve zdravotnictví, náročnost práce, obavy, 
kterým se nelze vyhnout, nejistota, co přinese zítřejší den, strach o nám 
svěřené nemocné i o naše týmy spolupracovníků a jejich rodiny.

Jak silný to má vliv na naše vnímání různých lidských „jistot“ – tak náh-
le relativních, našich cílů, našich přání. Nacházíme věci a souvislosti pod-
statnější než kdy dřív, jsme vděčnější za každý nový den, prožitý bez problé-
mu, radujeme se z toho, že se daří…

A co je krásné, je to, kým se stáváme sami v sobě a pro druhé. Kolik jen to bylo projevů pomoci, kolik obdarování!
Je přece krásné pomáhat druhým a sloužit jim. Stravuje to naše síly, ale srdce se plní radostí a nadějí. Toto je láska i na-

děje zároveň: sloužit i dávat.
Láska rozdává radost, dává život a propůjčuje smysl dokonce i bolesti. Láska je motorem, který pohání vpřed naši naději. 

Láska nás učí být pro druhé povzbuzením naděje, být pro ně požehnáním.

Každému, kdo je pro druhé požehnáním, se mu to zároveň mnohonásobně vrací.

 Sestra Konsoláta Mgr. M. Frýdecká
 představená
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pomoc při sebeobsluze seniorů s poruchami hybnosti nebo •	
zdravotním postižením
zdravotní a lékařskou péči•	

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuál-
ní podpoře při poskytování služeb.

Naše péče obsahuje také základní kondiční rehabilitaci. Za-
řízení však není určeno k intenzívní odborné rehabilitaci. 
Úsek fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, 
nácvik chůze a pohybových schopností. Tím se uživatelé zlep-
šují i psychicky, když se mohou radovat z malých, a přesto 
zřetelných pokroků.

K udržení tělesné i duševní aktivity přispívá také aktiviza-
ce. Pomáhá odpoutávat pozornost seniorů od obtíží nemoci 
a pokročilého věku, udržovat dobrou náladu, motivovat k po-
hybu, cvičit jemnou motoriku i paměť.

Pobyt seniorů v Domově je obohacován průběžnými kul-
turními 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 nabíd-

kou duchovní služby – v míře, v jaké o ni sám projeví zájem.

1 sOciální PObyty PrO seniOry
(podle zákona 108/2006 Sb.)

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 nepřetr-
žité 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•	

3. POskytOvané služby



– 5 –

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 za-
měřen na zlepšování zdravotního stavu i psychické pohody. 
Klademe důraz na individuální přístup ke každému z nich.

Nabídka služeb zahrnuje kromě celodenního dohledu, za-
jištění 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, obtí-
ženého problémy nemoci, stáří a často i psychickými poru-
chami. 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 všich-
ni 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 

Postup při podání žádosti o odlehčovací sociální službu:
zájemce obdrží základní telefonické nebo osobní informa- ✔
ce 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 ne- ✔
poskytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vylučuje 
pobytovou sociální službu), je zájemci poskytnuto poraden-
ství, jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty kontakty.

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 vyžadu-
je určitou podporu v běžných životních činnostech v denní 
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valého 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 kultur-
ních pořadech i imobilním pacientům. Za přispění duchov-
ních služeb vytváříme pohodové a důstojné prostředí a sna-
žíme 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 vní-
mán člověk celý se všemi jeho fyzickými, duševními i du-
chovními potřebami. Právě v celostním pojetí spočívá 
těžiště veškeré péče – to je v celkovém přístupu k člověku. 
Všichni zaměstnanci, včetně těch, kdo obstarávají souvi-
sející služby, usilují o to, aby u nás byl vytvářen pocit do-
mova, kde jsou pacienti/uživatelé laskavě přijati, kde jsou 
respektovány jejich oprávněné 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.

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 po-
stiženého 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).

1.3 Zdravotně sociální služby – sociální služby poskyto‑
vané ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Na dvou lůžkách této služby poskytujeme doléčovací a re-
habilitační pobyty uživatelům, kteří potřebují ošetřovatelskou 
péči a podporu v běžných životních činnostech.

2 Zdravotní služby (podle zákona 372/2011 Sb.)

Na 77 lůžkách následné a dlouhodobé péče umožňujeme 
doléčovací a rehabilitační pobyty po dobu, kdy už pacienti 
nepotřebují akutní lékařskou péči, ale neobejdou se bez péče 
ošetřovatelské. Aby se mohli pokud možno ve zlepšeném 
stavu vrátit do svých rodin anebo stabilizováni přejít do tr-
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Prahy) v průměrném věku 82 let. Z celkového počtu bylo 16 
uživatelů s trvalým pobytem Praha 6.

Všestrannou péčí a zajištěním plnohodnotného programu 
jsme ulevili rodinám, které se o svého seniora starají a po-
mohli 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 zejmé-
na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu měs‑
tu Praha, Městské části Praha 6, a Nadaci T ‑Soft Eternity.

nárOČná OŠetřOvatelská následná 
PéČe – 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 ošetřovatelská péče, podpořená •	
dostupnou mírou rehabilitace
kulturní péče•	
duševní a duchovní péče•	
 
V roce 2019 byla následná ošetřovatelská péče poskytnuta 

celkem 332 pacientům, což představovalo 21 283 lůžkodnů. 
Některé pobyty se opakovaly, celkový počet hospitalizací tedy 
činil 425. Z celkového počtu pacientů bylo 291 občanů Hl. 
m. Prahy se 381 hospitalizacemi a počtem lůžkodnů 18 920.

Průměrná délka pobytu pacienta činila 64 dní a průměr-
ný věk 86 let.

 
Zdravotní služby byly finančně podpořeny zejména Hlav‑

ním městem Prahou, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Měst‑
skými částmi Praha 6, Praha‑Suchdol, Praha 4, Praha 13, 
Praha 17, Praha 2, Letištěm Praha, a. s., Výborem dobré 
vůle – Nadací Olgy Havlové, Nadací T‑Soft Eternity, Nadač‑
ním fondem AVAST, Nadačním fondem Charon, Nadací 
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a zdravotními 
pojišťovnami, kterým za tuto podporu děkujeme.

V průběhu roku 2019 jsme realizovali následující 
projekty:

Odlehčovací služba ✔

Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené ✔

Náročná ošetřovatelská následná péče o pacienty v po‑ ✔
kročilém věku, chronicky nemocné a hospicová péče
Sanitářský kurz sv. Zdislavy ✔

Rehabilitace pro zlepšení života nemocných seniorů ✔

Zdravotnický materiál pro hojení ran u těžce nemoc‑ ✔
ných pacientů
Pojízdná polohovací a vážící křesla ✔

Vzdělávání pracovníků v paliativní péči a supervize ✔

Kulturní projekty: Vinobraní v klášteře – 6. ročník,  ✔
cyklus koncertů vážné a duchovní hudby, velikonoční 
a adventní koncerty
Dárcovská SMS na rok 2019 ✔

OdlehČOvací služba

Po celý rok 2019 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 2019 jsme obsloužili celkem 59 uživatelů (2 886 
lůžkodnů) v průměrném věku 89 let, z toho bylo 54 občanů 
Hl. města Prahy. Průměrná délka pobytu činila 49 dní.

Za podporu odlehčovací služby děkujeme zejména Minis‑
terstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu městu Praha, 
Městské části Praha 6 a Praha‑Suchdol.

denní staciOnář PrO seniOry a Zdra-
vOtnĚ POstižené

 
Službu jsme poskytovali podle plánu po celý rok 2019 v pra-
covních dnech v době od 7,00 do 17,30 hod. Při kapacitě 25 
míst jsme celkem obsloužili 37 uživatelů (občanů Hl. města 

4. PrOjekty rOku 2019
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V roce 2019 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 zdra-
votnické psychologie. Součástí kurzu byla i odborná praxe.

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

technickÝ úsek
V průběhu roku 2019 proběhly na tomto úseku následují-

cí práce:
rekonstrukce sprchového koutu a vybudování nové sprchy  ✔
na ubytovně A
výměna vodovodního potrubí na ubytovně B ✔

montáž zařízení pro úpravu tvrdé vody na výměníkové  ✔
stanici pro ohřev teplé vody
výměna vzduchotechniky a expanzní nádoby v kotelně ✔

Za podporu projektů děkujeme Kongregaci Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského.

vZdĚlávání, rekvaliFikace a ZamĚstná-
vání 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 smys-
luplné práce v kolektivu spolupracovníků, zapojení do všeho, 
co je zde dopřáno pacientům, např. nejrůznějších kulturních 
a společenských událostí včetně duchovní péče, i celkově vel-
mi pěkné prostředí má na ženy výrazně kladný vliv a napo-
máhá k udržení sociálních kontaktů a získání dobrých návy-
ků. Setkávání se světem nemocných se jim stává podnětným 
přínosem pro změnu jejich smýšlení, přátelský a vstřícný po-
stoj 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 Minister-
stvem zdravotnictví a ve kterém se jim dostane odborné teo-
retické 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.
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Jedná se zejména o pacienty v terminálním stádiu.
Hlavní cíle projektu byly plněny:

u seniorů došlo ke zlepšení hybnosti, kondice a soběstač-•	
nosti
pravidelnou rehabilitací jsme preventivně působili proti •	
pádům u seniorů
zlepšovali jsme jejich psychickou pohodu•	
podporovali jsme týmového ducha při cvičeních ve skupině•	
umožnili jsme bezproblémový návrat pacienta domů nebo •	
do zařízení sociálních služeb (domova pro seniory apod.)
Z poskytnutého příspěvku Ministerstva zdravotnictví ČR 

jsme uhradili část mezd rehabilitačních pracovníků, kteří se 
na projektu podíleli a obstarali mechanické invalidní vozíky, 
chodítka skládací, chodítka s nastavitelnou výškou desky, 
cvičební míč, bandáže na loket a posilovací gelové míčky. 
K úspěšné realizaci tohoto projektu přispěla také Nadace 
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského.

POdPOra nákuPu POlOhOvacích křesel 
a vážícíhO křesla

Nadace Divoké Husy podpořila projekt zakoupení dvou 
polohovacích křesel ELYSEE pro pohodlný odpočinek a pře-
voz pacientů na koncerty do refektáře nebo do zahrady. Za-
koupili jsme i jedno vážící křeslo TONAVA, které umožňuje 
monitorovat váhu imobilních a nestabilních pacientů.

OdPOČinkOvá Zahrada
 V roce 2019 byla zhotovena nová pergola a opravena zám-

ková dlažba v relaxační části zahrady.

ZdravOtnickÝ materiál PrO hOjení 
ran u tĚžce nemOcnÝch PacientŮ

Díky podpoře Nadačního fondu AVAST se nám podařilo 
obstarat potřebné množství zdravotnického materiálu pro 
hojení ran u těžce nemocných pacientů.

vZdĚlávání PracOvníkŮ Přímé v Palia-
tivní PéČi a suPerviZe

Za přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
jsme zorganizovali semináře pro zdravotnické pracovníky, 
sociální pracovnice a pracovníky v sociálních službách a za-
jistili pravidelnou supervizi.

rehabilitace PrO ZlePŠení živOta  
nemOcnÝch seniOrŮ

Pravidelná kondiční rehabilitace prospěla přibližně 80 % 
pacientů, tj. 274 nemocným seniorům. U 20 % pacientů se 
rehabilitace s ohledem na jejich zdravotní stav neprovádí. 
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lová, Gabriela Havelková, Hotel Courtyard by Marriott Pra-
gue Airport, Hotel Operations EUROPORT, s. r. o., Ifield 
Computer Consultancy Ltd., o. s., Ing. Jitka Skaličková, 
Ing. Marek Loštický, Ing. Martin Vejr, Ing. Oldřich Petržilka, 
Ing. Olga Melzochová, Ing. Rudolf Ptáček, Ing. Vladimír 
Fiala, JERRY FABRICS, s. r. o., JHS Laboratory, s. r. o., Jiři-
na Hovorková, Jiří Kořenek, JUDr. Alena Štumpfová, 
JUDr. Pištorová a partneři, advokátní kancelář, Kaufland 
Česká republika, v. o. s., Lepton studio, spol. s r. o., Letiště 
Praha, a. s., Lékárna Na Petřinách, Lukáš Cón, LT Se-
zam, s. r. o., Martin Novák – zámečnické a montážní práce, 
MASO JIRMAN, s. r. o., MEDLIN, s. r. o., Mehr Wert, s. r. o., 
Městská část Praha 17, Milan Jandák – autodíly, MKACH-
LÍK, s. r. o., MK - NEMO, s. r. o., MUDr. Jan Bárta, MUDr. Ji-
řina Majerová, OFT INVEST, s. r. o., OSKA, s. r. o., 
PAMA, a. s., PEVNÝ PRAHA, s. r. o., PLASTIKA PRAHA, 
MUDr. Tomáš Doležal, Pressepapiere A. D. P., s. r. o., Pro-
-libri, z. s., Prof. MUDr. J. Betka – ORL, s. r. o., RNDr. Karel 
Janoušek, Rottmar, s. r. o., Římskokatolická farnost sv. Pro-
kopa Praha 3 - Žižkov, STAF FILM, s. r. o., Šlauf advokátní 
kancelář, s. r. o., Tchequie tour, s. r. o., ÚDO, spol. s r. o., 
Vetzub, s. r. o., Xenie Leitgebová, Základní škola a Mateřská 
škola, Praha 6, Bílá 1 a další

Provoz Domova je financován ze státních dotací, plateb po-
jišťoven 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 zdra-

votních pojišťoven, smluvní příspěvky některých městských 
částí a úhrady klientů za poskytnuté sociální pobyty. V roce 
2019 tržby činily 53 390 000 Kč.

Dotace a granty
Dotace a granty tvoří druhou nejvýznamnější položku 

rozpočtu Domova. V roce 2019 jsme získali od Hlavního 
města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Mi‑
nisterstva zdravotnictví ČR, Městské části Praha 6 a Such‑
dol, Praha 4, Praha 2, Praha 17 a Praha 13, Letiště Pra‑
ha, a. s., F ‑nadace, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla 
Boromejského, Nadace bpd partners, Nadace Divoké husy, 
Nadace T ‑Soft Eternity, Nadačního fondu AVAST, Nadač‑
ního fondu Charon a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové celkovou částku 7 766 000 Kč. Děkujeme těmto in-
stitucím, nadacím a nadačním fondům za podporu zdravot-
nického provozu, lůžkové péče a denního stacionáře.

Individuální, firemní a institucionální dárci
Díky příspěvkům individuálních, firemních a institucio-

nálních dárců jsme v roce 2019 obdrželi na provoz Domova 
9 353 000 Kč.

Poděkování si zaslouží zejména následující subjekty: AIR 
MARINE – ROLLPA Group, s. r. o., AND, spol. s r. o., 
APAP, s. r. o., Arsprint, spol. s r. o., Avanti - Miloslava Pro-
cházková, Cesta 121, občanské sdružení, Contour, s. r. o., 
CRAMO, s. r. o., Dent JH, s. r. o., Donska Trade, s. r. o., 
D.U.K H & c, s. r. o., ELMES Praha, s. r. o., FIEDLER 
AMS, s. r. o., Fitness Podbaba, Floraservis – Jarmila Pejpa-

5. ZdrOje FinancOvání
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Kdo by chtěl podpořit služby Domova touto formou, může 
zaslat následující typ dárcovské sms:
DMSmezeraDOMOVREPYmezera60 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 moh-
li uhradit částečně náklady na mzdy zdravotnických pracov-
níků, dále jsme zakoupili nový univerzální elektrický robot 
do kuchyně, podnosy, příbory, myčku, antidekubitní matra-
ce a polohovací křesla pro dlouhodobě ležící pacienty, inva-
lidní vozíky, pracovní oděvy a u vchodu do Domova založili 
nový záhon růží.

Je nám líto, že nemůžeme veřejně poděkovat všem indi-
viduálním 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 vybudování odpočinkové zahrady.

Sbírku jsme prováděli následujícími způsoby:
shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvlášt- ✔
ním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u ban-
ky
pokladničkami v místech určených k přijímání příspěv- ✔
ků
prodejem předmětů ✔

prodejem vstupenek na veřejná kulturní vystoupení ✔

pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování pří- ✔
spěvků z telefonního účtu

Zůstatek veřejné sbírky činil ke konci r. 2019 2 252 019 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 dárcov-
ských 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 2019 jsme díky dárcovským sms získali celkem 
10 959 Kč.
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leden

Výstava modelů lodí a letadel Modelářského klubu Lány
Česká mše vánoční v podání pěveckého sboru Camerata 
Praha
Tříkrálové koledování s dětmi z Libocké farnosti
Vzpomínka na Vánoce v podání vokálního společenství 
CANTIO
Koncert pro housle a violoncello, Marta Schäferová – 
housle, Marek Sůva - violoncello, prof. Hana Fosterová 
– klavír 
Mozartova Gran Partita (Dechová serenáda č. 10  B-dur 
K. 361) pod taktovkou Libora Dřevikovského
Koncert francouzské hudby, Gwiwer Avedisyan – klavír,  
Melusine de Pas – zpěv
Novoroční koncert komorního smíšeného sboru Byzanti-
on pod vedením Evy Komárkové
Putování romské hudby, Jiří Žigmund a sourozenci Holu-
bovi – koncert pro sponzory

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 příjem-
ných prostorách refektáře, denního stacionáře nebo v zahra-
dě, která disponuje vlastním pódiem. Na zahradě se konají 
kulturní akce naše, ale i spřátelených organizací (např. tra-
diční 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 2019 se v Domově uskutečnily následující 
kulturní akce:

6. kulturní akce
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duben

Tajemné sovy – beseda s pracovníky Záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy Penthea a ukázka výcviku sov 
Velikonoční koncert v podání Břevnovského chrámového 
sboru pod vedením Adolfa Melichara
Vystoupení tanečního souboru MEDUNKA
Flétna a klavír – jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC 
Průhon
VIENTO MARERO DUO, Michaela Meca – flétna, Jiří 
Meca – kytara
Koncert pro klienty Denního stacionáře v podání Zpíva-
jících seniorek Prahy 13

kvĚten

Koncert pro radost v podání Ondry a Káti Macourko-
vých 
Slavnostní koncert u příležitosti výročí konce 2. světové 
války v podání  Hostivického pěveckého sboru pod vede-
ním Hany Krejčové
Oslava vzkříšení – Resurrectionis celebratio, vokální spo-
lečenství CANTIO
Májový koncert Dua Dacapo

únOr

Kytarový koncert se zpěvem, Zdeněk Dvořák, Hana Něm-
cová, Martin Křehnáč - klasická kytara, Jan Janda - klasic-
ká kytara a zpěv, Andrea Klepišová - zpěv
Hudebně taneční vystoupení v podání taneční skupiny 
Marietta
Koncert Dua Dacapo, Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek - klavír
Zábavný kabaret s umělci z organizace Zdravotní klaun

břeZen

Rakouské, slovenské a polské hory - výstava fotografií Ro-
mana Zuzáka
Koncert vážné hudby, Tereza Semerádová a Janick Czech 
– klavír,  Aneta Pávková - harfa
Masopustní průvod učitelů a žáků ZŠ U Boroviček
Jarní koncert Dua Dacapo (Kateřina Macourková Hlavá-
čová – flétna, Michal Macourek - klavír)
Jarní rozjímání s Two Voices
Jarní pěvecký koncert studentů a hostů prof. Virginie Wal-
terové z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy
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Trampské písně v podání učitelů a žáků ZŠ U Boroviček 
Koncert sboru A(COR)D Motol pod vedením Josefa  
Popelky
Flétna a klavír – letní koncert žáků Zuzany Hrbkové  
z KC Průhon
Francouzské inspirace, Duo Dacapo 

Září

Země zamyšlená – výstava fotografií Josefa Czwartynské-
ho, inspirovaných trilogií Ladislava Stehlíka
Světová a japonská hudba – klavírní koncert Yurie Okaji
Vinobraní v klášteře – 6. ročník, Jožka Šmukař a cimbá-
lová muzika, Jitka Zelenková, Karel Gott Cover Band, 
Dětský folklorní soubor Vonička, pěvecký a taneční soubor 
Musica e Danza
Koncert Řepského kvítku pro pacienty 
Kytarový koncert se zpěvem, Hana Němcová, Zdeněk Dvo-
řák a Martin Křehnáč – klasická kytara, Jan Janda – kla-
sická kytara a zpěv, Andrea Klepišová – zpěv
Koncert studentů Pražské konzervatoře pod vedením prof. 
Hany Forsterové

Baroko moderním smyčcem v podání houslistky Dany 
Kláskové
Zahajovací koncert nového orchestru Collegium Modern 
Prague Orchestra pod vedením Michala Macourka a Pet-
ra Jiříkovského, Michaela Gemrotová, Pavel Vítek, Marian 
Vojtko a Jakub Hübner
Krásná je rodná zem i v písni – vystoupení Ženského sbo-
ru Českého spolku v Košicích

Červen

Dětská pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi k Meziná-
rodnímu dni dětí
Harfa a violoncello, Mileva Fialová (violoncello), Lydie 
Härtelová (harfa)
Koncert orchestru Musica Alternativa pod vedením Jaro-
slava Kořána a Jiřího Šimáčka, zpěv – Šárka Venclová
Koncert pro violoncello, Vladimír a Marek Sůvovi – vio-
loncello, prof. Hana Fosterová – klavír
Letniční tance – vystoupení žáků waldorfské ZŠ Dědina 
Klavírní trio mladých hudebníků z Gymnázia a Hudební 
školy hl. města Prahy, Pavol Praženica (klavír), Natálie 
Toperczerová (housle), David Pěruška (violoncello)
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listOPad

Hrátky s drátky - výstava drátěných plastik Ladislava Lo-
kajíčka
Dušičkový koncert v podání smíšeného sboru sv. Jiří  
z Vraného nad Vltavou pod vedením Alfonse Limpou-
cha
Svatomartinský koncert, Duo Dacapo
Podzimní koncert studentů pěveckého oddělení prof. Vir-
ginie Walterové z GMHS a jejích hostů
Slavnostní koncert duchovní hudby v podání Hornického 
pěveckého sboru Kladno pod vedením Jana Makaria  
s průvodním slovem arciopata Břevnovského kláštera  
P. Prokopa Siostrzonka
Dobročinná aukce na podporu Domova sv. Karla Boro-
mejského 
Mozartovo Requiem v podání Kladenského symfonického 
orchestru a jeho přátel
Čtení s PhDr. Bělou Janoštíkovou
Koncert žáků SZUŠ Škola pro radost, Praha-Řeporyje 

Slavné maličkosti v podání Dua Dacapo a Káti a Ondry 
Macourkových
Koncert pěveckého sboru Naši pěvci pod vedením Filipa 
H. Härtela a Klimentského komorního instrumentálního 
souboru 

říjen

Koncert pěveckého sboru Lamberti z německého Olden-
burgu pod vedením Tobiase Göttinga
Koncert studentů Pražské konzervatoře pod vedením prof. 
Hany Forsterové
Koncert Vokálního společenství CANTIO
Koncert mužského pěveckého sboru Beseda z Valašského 
Meziříčí pod vedením Stanislava Machance
Víly a Rusalky, koncert Dua Dacapo
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Vánoční hvězdy –  S. Jungová, M. Vojtko a J. Hübner za 
doprovodu orchestru Collegium Modern Prague Orches-
tra pod vedením M. Macourka a P. Jiříkovského 
Vánoční koncert Řepského kvítku
Vánoční koncert Řepského sousedského sboru pod vede-
ním Pavla Rabase a Martina Boukala                    
4. adventní koncert v podání Břevnovského chrámového 
sboru a orchestru se sólisty ND v Praze pod vedením  
A. Melichara

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 orga-
nizace Zdravotní klaun, z. s., kteří docházeli každý pátek za 
našimi pacienty a dobrovolníkům, kteří pomáhali s organi-
zací kulturních akcí, zejména pracovníkům oddělení inter‑
ního auditu České spořitelny, a. s. a hotelu Courtyard by 
Marriott Prague Airport.

PrOsinec

Výstava grafiky s vánoční tématikou Mgr. Ladislava Rus-
ka
1. adventní koncert v podání smyčcového orchestru Musi-
ca Alternativa pod vedením J. Kořána a J. Šimáčka,  
R. Černíková – zpěv
Vánoční koncert pro klienty denního stacionáře, Zpívající 
seniorky Prahy 13
Adventní trh v klášteře, hudební doprovod kapela Moto-
vidlo a vokální společenství Cantio                                                                                                                         
2. adventní koncert v podání smíšeného pěveckého sboru 
GAUDIUM PRAHA Sokola Královské Vinohrady pod ve-
dením Z. a V. Součkových
Vánoční vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ U Boroviček
Dětské flétničky s vánočním programem ze ZŠ Na Dlou-
hém lánu
STŘED | STŘET - premiéra nového programu komorní-
ho sboru Subito
Vánoční koncert žáků Zuzany Hrbkové z KC Průhon 
3. adventní koncert v podání sopranistky Markéty Fassa-
ti
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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 cent-
rum, 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 Pro-
glas, 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 vyso-
kých škol, jejichž vedení oceňuje naši péči o pacienty a má 
proto zájem o spolupráci při výuce nových zdravotnických 
pracovníků.

7. dObrOvOlníci

Během roku za pacienty, klienty a uživateli pravidelně dochá-
zeli 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 osobnos-
tech.

Dobrovolníci také pomáhali s organizací koncertů a spo-
lečenských akcí, které v Domově po celý rok probíhaly.

V evidenci bylo 22 stálých dobrovolníků, kteří celkem od-
pracovali 1 182 hodin.

V průběhu roku se v Domově uskutečnily také tři firemní 
dobrovolnické dny. V zahradě a u pacientů pomáhali dobro-
volníci ze společnosti Letiště Praha, a. s., a SAP Servi‑
ces, s. r. o. Na údržbě vinice sv. Karla Boromejského, orga-
nizaci Vinobraní v klášteře a Adventního trhu se podíleli 
dobrovolníci z oddělení interního auditu České spořitel‑
ny, a. s.

Proběhly také zaměstnanecké sbírky pracovníků společ-
ností oddělení interního auditu České spořitelny, a. s. a ho‑
telu Courtyard by Marriott Prague Airport, které byly ko-
nány ve prospěch pacientů Domova.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a přátelství, 
které věnovali našim pacientům a také za práci, kterou při-
spěli ke zkrášlení klášterní zahrady.
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9. FinanČní ZPráva – vÝsledek hOsPOdaření

Rozvaha (v tis. Kč)
aKtiva  2019 2018 2017
Dlouhodobý majetek 5 854 5 913 6 085
z toho: nehmotný majetek 138 138 138
hmotný majetek 23 141 22 689 22 488
finanční majetek 1 036 1 036 1 032
oprávky k DM a nehmotnému majetku -18 461 -17 950 -17 573

Krátkodobý majetek 28 271 25 341 26 658 
z toho: zásoby 277 326 358
pohledávky  9 167 5 481 5 566
finanční majetek 18 245 19 141 20 375
jiná aktiva  582 393 359

Aktiva celkem  34 125 31 254 32 743

Pasiva   2019 2018 2017
Vlastní zdroje  14 769 15 928 18 079
z toho: vlastní jmění 24 204 24 257 24 357
fond L. Zemánkové 53 51 71
výsledek hospodaření -1 109 -2 031 377
neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let -8 379 6 349 6 726

Cizí zdroje  19 356 15 326 14 664
z toho: rezervy 0 0 0
dlouhodobé závazky 0 0 0
krátkodobé závazky 19 356 15 326 14 664
jiná pasiva (výnosy příštích období) 0 0 0

Pasiva celkem  34 125 31 254 32 743
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výKaz zisKu a ztRát – výsledovKa (v tis. Kč)
NáKlady 2019 2018 2017
spotřeba materiálu 7 190 7 201 6 672
spotřeba energie 4 947 4 160 4 386
služby, tj. skupina 51x 7 561 7 617 7 116
osobní náklady celkem, tj. skupina 52x 49 317 45 219 39 933
daně a poplatky, tj. skupina 53x 29 147 123
ostatní náklady celkem 2 646 2 463 2 195
odpisy 399 447 599
Náklady celkem 72 089 67 254 61 024

výNosy 2019 2018 2017
tržby za vlastní výkony 49 719 45 589 44 835
úroky, zúčtování fondů 339 390 242
provozní dotace a příspěvky Městských částí 11 437 11 375 8 327
přijaté příspěvky, dary, granty, NDD, Vize 97, Sbírka 9 353 7 750 7 751
jiné ostatní výnosy 132 119 246
tržby z prodeje majetku 0 0 0
opravné položky 0 0 0
Výnosy celkem 70 980 65 223 61 401

Výsledek hospodaření po zdanění -1 109 -2 031 377
 
zdRoje (v tis. Kč) 2019 2018 2017
Vlastní činnost 53 390 49 076 48 372
z toho: tržby od pojišťovny (VZP, OZP, ČNZP) 42 701 39 007 38 142
 tržby od klientů, stravování, praní, ubytovny 4 513 4 766 4 911
 příjmy od MČ Praha 4, 6, 13, 17 4 346 3 487 3 537
 ost. činnost (přeúčt. el., vody, nájem) 1 830 1 816 1 782
Dotace a granty 7 766 7 888 4 790
z toho: MPSV 4 733 4 821 2 417
 MHMP 2 883 2 937 2 171
 MZ ČR 150 130 202
Přijaté příspěvky 9 353 7 750 7 751

Ostatní výnosy 471 509 488

Výnosy celkem 70 980 65 223 61 401

Investiční dotace MZ ČR 0 0 0

Zdroje celkem 70 980 65 223 61 401
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Vážená sestro Konsoláto,

nedokáži asi slovy dostatečně vyjádřit můj dík za vše. Děku-
ji Vám, že jste nám už na začátku vyšli vstříc a já mohla mít 
maminku tak blízko mého bydliště. Děkuji všem za laskavou 
péči, která se mé mamince dostala. Je ostatně ve Vašem domově 
cítit na každém kroku a já si toho velmi vážím.

Maminka byla ve vašem Domově několikrát na kratší dobu. 
Vím, že váš Domov je velice dobře veden, moc hezky se o seniory/
staroušky staráte. Jsem vděčná, že jsme se mohli ještě včera s bra-
trem s maminkou rozloučit. Jsem si vědoma, že jinde by to nešlo. 
Je to teď velmi těžké, ale uvnitř cítím, že když už musela odejít, 
tak u Vás odešla důstojně a obklopená láskou. Děkuji Vám 
i všem ostatním celým svým srdcem.

     L. V.

Těší nás projevy uznání naší péče. Rádi bychom i my poděkovali našim dárcům, sponzorům, účinkujícím na benefičních 
kulturních akcích, dobrovolníkům, přátelům a příznivcům našeho Domova za pomoc, kterou nám každoročně věnují.

 
Jsme vděční za Vaši podporu a přátelství a prosíme Vás o zachování přízně i do budoucnosti, aby náš Domov mohl i na-

dále sloužit a poskytovat kvalitní péči lidem, kteří se kvůli stáří a nemoci o sebe již nedovedou sami postarat.

FACEBOOK: DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

INSTAGRAM: @DOMOVREPY

Autoři fotografií: Ing. Monika Straková, Mgr. Lukáš Hyťha

10. ZávĚr a POdĚkOvání

 
Závěrem bychom se rádi podělili o jeden z mnoha děkovných dopisů, které nám zasílají příbuzní našich pacientů.


