Domov sv. Karla
Boromejského
zpráva o hospodaﬁení
za rok 2021
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1. Základní

údaje

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

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
DMSmezeraDOMOVREPYmezera60 na telefonní číslo 87 777

Poslání Domova
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.
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2. Úvodní

slovo představené

Vážení a milí přátelé,
když lidé slaví nějaké jubileum, zastaví na chvíli svoji práci, posedí třeba
u vína se svými blízkými a sdílejí s nimi vzpomínky na uplynulá léta, prohlížejí si fotky, vzpomínají na všechno, co prožili. Jsou to především chvíle
vděčnosti a radosti.
I připomenutí si všeho těžkého, co se v průběhu těch let podařilo překonat, přetrpět, je zdrojem dobrých pocitů, že jsme tím neprošli nadarmo.
Zocelilo nás to, čím jsme prošli, naučili jsme se vytrvat i přes všechny překážky, znovu doufat, znovu začínat.
Podobně s velkou vděčností prožíváme letošní jubileum našeho Domova –
čtvrtstoletí obnovení služeb sester boromejek. Vzpomínáme na ty, kdo v září
roku 1996 začínali toto dílo, kdo se pak postupně připojovali, kdo tu zanechali světlou stopu, kdo z nově příchozích se s námi dobře sžil a zůstal
v týmu, přijímá práci v našem kolektivu jako poslání a spoluvytváří prostředí, v kterém je všem dobře. Především našim pacientům, jejich rodinám,
zaměstnancům, dobrovolníkům, i ženám, které tu tráví určitý čas, kdy jsou
zbaveny svobody vnější, ale zachovávají si tu vnitřní, rády se zapojují do
práce v našich týmech a cítí se obdarované a platné.
Děkujeme především Bohu, že toto dílo uvedl v život a přivedl první
nadšené spolupracovníky, po celá léta posílal další skvělé lidi, vnímali jsme
jeho požehnání a sílu v těžkých časech, jeho pomoc přicházela nikdy ne pozdě, nikdy předčasně, ale vždycky v pravý čas.
Jemu děkujeme za vás všechny, kteří jste chápali naše poslání, jakkoliv nás podporovali a tak se stále po celá ta léta rozšiřoval okruh vás, našich přátel a příznivců, až se rozrostl do početné Boží rodiny. K vám všem směřují naše díky.
Doufám, že Domov zůstane i další léta takovým místem poctivé a pilné služby, přátelské pohody, vděčnosti těch, kdo jsou
nám svěřeni.
			

S úctou vám všem

Sestra Konsoláta Mgr. M. Frýdecká
představená

–3–

3. Poskytované
1 Sociální pobyty pro seniory
(podle zákona 108/2006 Sb.)

• 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.

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
87 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

služby

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.
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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 vylučuje
pobytovou sociální službu), je zájemci poskytnuto poradenství, 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 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 vděčností 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
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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).

1.3 Zdravotně sociální služby – sociální služby poskyto‑
vané ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Na dvou lůžkách této služby poskytujeme doléčovací a rehabilitační 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

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 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.
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4. Projekty
V průběhu roku 2021 jsme realizovali následující
projekty:

2021

Denní

stacionář pro seniory a zdravotně

postižené

✔✔ 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
✔✔ Rehabilitační a ergoterapeutická péče o pacienty v po‑
kročilém věku
✔✔ Zásobení Domova zdravotnickým materiálem a ochran‑
nými pomůckami v boji s pandemií Covid-19
✔✔ Domov slaví 25. narozeniny: kampaň na pořízení spe‑
ciálních antidekubitních matrací
✔✔ Vzdělávání pracovníků v paliativní péči a supervize
✔✔ Kulturní projekty: Letní zahradní slavnost pro sponzo‑
ry a přátele u příležitosti 25. výročí založení Domova,
Vinobraní v klášteře – 8. ročník, adventní koncerty
✔✔ Dárcovská SMS na rok 2021

Odlehčovací

roku

služba

Službu jsme zajišťovali provozem 13 lůžek s celodenní nepřetržitou sociálně ošetřovatelskou péčí. Během roku 2021
jsme obsloužili celkem 32 uživatelů (2 295 lůžkodnů) v průměrném věku 87 let, z toho bylo 28 občanů Hl. města Prahy.
Některé pobyty se opakovaly, za rok tedy evidujeme celkem
34 pobytů. Průměrná délka pobytu činila 72 dní.
V roce 2021 pokračovaly komplikace způsobené pandemií
onemocnění COVID-19, kdy muselo být vynaloženo velké úsilí k zajištění ochrany uživatelů i ošetřovatelského personálu.
Tato nepříznivá situace ovlivnila i průběh služby, kdy poklesl počet obsloužených uživatelů, prodloužil se ale průměrný počet dnů jejich pobytu. Zaznamenali jsme též pokles
příjmů – úhrad od uživatelů.
Za podporu odlehčovací služby děkujeme zejména Minis‑
terstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu městu Praha,
Městské části Praha 6 a Praha‑Suchdol.

Programy musely být přizpůsobeny omezením, která přinášela vládní opatření z důvodu pandemie koronaviru ve společnosti.
V době běžného provozu bylo otevřeno v pracovních
dnech denně od 7,00 do 17,30 hod.
Služba byla poskytována na vysoké kvalitativní úrovni.
Uživatelé v prostorách stacionáře nacházejí příjemné prostředí k aktivnímu prožití času, kdy jsou jejich rodinní příslušníci v práci.
Denní stacionář, který je neoddělitelnou součástí našeho
Domova, nabízí tvůrčí atmosféru, kdy jsou uživatelé zapojeni
do veškerého dění.
Celkem jsme obsloužili 41 uživatelů (občanů Hl. města
Prahy) v průměrném věku 82 let, kterým jsme poskytli
2 930 hodin přímé péče. Z celkového počtu bylo 26 uživatelů
s trvalým pobytem Praha 6 (vykázáno 1 776 hodin přímé
péče).
Za podporu provozu denního stacionáře děkujeme zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu měs‑
tu Praha, Městské části Praha 6, a Společnosti VAFO Praha,
s.r.o.

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 2021 byla následná ošetřovatelská péče poskytnuta
celkem 299 pacientům, což představovalo 18 307 lůžkodnů.
Některé pobyty se opakovaly, celkový počet hospitalizací tedy
činil 355. Z celkového počtu pacientů bylo 262 občanů
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Hl. m. Prahy s 315 hospitalizacemi a počtem lůžkodnů
15 473.
Průměrná délka pobytu pacienta činila 61 dní a průměrný věk 87 let.
V důsledku přetrvávající pandemie onemocnění COVID-19
ve společnosti jsme oproti předchozím obdobím měli nižší
obložnost. Ve srovnání s rokem 2020 se však počet obsloužených pacientů alespoň mírně zvýšil.
Zdravotní služby byly finančně podpořeny zejména Hlav‑
ním městem Prahou, Ministerstvem zdravotnictví ČR,
Městskými částmi Praha 6, Praha‑Suchdol, Praha 4, Praha
13, Praha 17, Nadací T‑Soft Eternity a zdravotními pojiš‑
ťovnami, 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 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 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 2021 proběhl 1 kurz, kterého se účastnilo 10 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.
Z důvodu trvající pandemie probíhala část kurzu formou
distanční výuky, která bývá časově náročnější. Namísto dvou
obvyklých kurzů se tedy realizoval jeden.
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Realizaci kurzu odborně a organizačně zajišťuje Domov.
Za finanční podporu vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnávání děkujeme Vězeňské službě ČR.

T echnický

úsek

V průběhu roku 2021 proběhly na tomto úseku následující
práce:
✔✔ dokončení propojení nového průtokového ohřívače ve
staré kotelně
✔✔ oprava 5 ks komínů na hlavní budově
✔✔ výměna nové vzduchotechniky pro kuchyň
✔✔ výměna staré expanzní 700 litrové nádrže pro okruh vytápění v hlavní kotelně
✔✔ oprava trafostanice
✔✔ oprava – dokončení kanalizace od ubytoven A,B,C a denního stacionáře
✔✔ dokončení oprav u tří vstupů do budovy v átriu (výměna
betonových překladů, dodělání zámkové dlažby)
✔✔ výměna žlabů a svodů na ubytovně B
Za podporu projektů děkujeme Kongregaci Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského.

Z ásobení

zdravotnickým materiálem

a ochrannými pomůckami v boji s pandemií

Covid -19

S trvající pandemií onemocnění Covid-19 bylo již druhým rokem nezbytné neustále zásobovat Domov ochrannými pomůckami jako jsou hygienické rukavice, respirátory
a také antigenní testy sloužící k detekci tohoto onemocnění.
Děkujeme všem subjektům, kteří nás v tomto úsilí podpořily. Poděkování patří zejména: Nadaci Dobré dílo sester
sv. Karla Boromejského (nyní pod názvem Nadace sester
Boromejek), Nadaci Divoké husy, Nadaci rozvoje občanské
společnosti, Nadačnímu fondu Tesco, Nadačnímu fondu
–9–

„EUC“ Elucidate, občanskému sdružení Cesta 121 a mno‑
ha dalším.

Oslavili

jsme

25. Narozeniny

U příležitosti půlkulatého výročí založení Domova, které
připadalo na 1. září, se v průběhu roku konaly dvě významné oslavy – červnová Letní zahradní slavnost pro sponzory
a přátele Domova a tradiční zářijové Vinobraní v klášteře –
8. ročník. Jubilejní kampaň, ve které se vybíraly prostředky
na zakoupení šesti speciálních antidekubitních matrací pro
pacienty Domova odstartovala v červnu a pokračovala až do
konce roku.

Vzdělávání

pracovníků v přímé paliativní

péči a supervize

Za přispění Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
jsme zorganizovali semináře pro zdravotnické pracovníky,
sociální pracovnice a pracovníky v sociálních službách. Některé semináře proběhly online formou z důvodu trvající
pandemie.

R ehabilitační

a ergoterapeutická péče

o pacienty v pokročilém věku

Rehabilitační a ergoterapeutická péče probíhala z důvodu
pandemie v omezeném režimu téměř po celý rok.
Rehabilitace v tělocvičně probíhala vždy pouze s pacienty
z jednoho patra, aby se omezil jejich vzájemný kontakt, pokud by se vyskytl záchyt onemocnění Covid-19. Právě z důvodu ochrany pacientů před nákazou se ve velké míře rehabilitovalo individuálně na pokojích u ležících pacientů. Se
schopnějšími seniory se pak cvičila chůze po chodbách. Covidová nákaza se během roku rozšířila postupně na všechna
patra, rehabilitace byla tudíž opět omezena a někteří pacienti, zejména v pokročilejším věku, se již do předešlé kondice nedokázali vrátit. Tím se mnohdy jejich pobyt v Domově
protáhl a oddálil odchod domů nebo do plánovaných zařízení. Příjemné nadechnutí bylo v letních měsících, kdy pacienti mohli pobývat venku v prostorách zahrady v rámci ergoterapie.
Rehabilitace se neprovádí u přibližně 20 % pacientů, jedná se zejména o pacienty v terminálním stadiu života.
Ministerstvo zdravotnictví ČR podpořilo projekt rehabilitace pro zlepšení života nemocných seniorů. Za tento příspěvek mnohokrát děkujeme.
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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.

T ržby
Tvoří nejvýznamnější část zdrojů. Jedná se o platby zdravotních pojišťoven, smluvní příspěvky některých městských
částí a úhrady klientů za poskytnuté sociální pobyty. V roce
2021 tržby činily 56 890 000 Kč.

Dotace

a granty

Dotace a granty tvoří druhou nejvýznamnější položku rozpočtu Domova. V roce 2021 jsme získali od Hlavního města
Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Minister‑
stva zdravotnictví ČR, Městské části Praha 6 a Suchdol,
Praha 4, Praha 17, a Praha 13 a dalších celkovou částku
17 853 000 Kč. Děkujeme těmto institucím, nadacím a nadačním fondům za podporu zdravotnického provozu, lůžkové péče a denního stacionáře.

Individuální,

firemní a institucionální dárci

Děkujeme příspěvkům individuálních, firemních a institucionálních dárců, kteří v roce 2021 přispěli na podporu provozu a chodu Domova.
Poděkování si zaslouží zejména následující subjekty:
Alarmtechnik Praha, spol. s r. o.; ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ; ASR Consulting, s. r. o.; ATRAK, a. s.; ATPS, s. r. o.;
AUKCE OBRAZŮ U NÁRODNÍ GALERIE, s. r. o.; Autofire, s. r. o.; AUTOTRAK, spol. s r. o.; AVANTI FLOORS, s. r. o.; Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově; Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích; BHL Consult, spol. s r. o.;
Cargo Fly, s. r. o.; Cesta 121, občanské sdružení; Contour, s. r. o.; CTP Hotel Operations Prague, spol. s r. o. (Hotel Courtyard by Marriott Prague Airport); DEUS, spol. s r. o.;

Edwards Lifesciences AG, organizační složka; ELMES Praha, s. r. o.; Enehano Solutions, s. r. o.; FIEDLER AMS, s. r. o.;
Floraservis - Jarmila a Petra Pejpalovy; Hlučínská zemědělská, a. s.; Huawei Technologies (Czech), s. r. o.; Ing. Martin
Vejr; Ing. Josef Kaše; Ing. Olga Melzochová; Ing. Oldřich
Petržilka; INOS Zličín, a. s.; Inter Gips, s. r. o.; JHS Laboratory, s. r. o.; Jiřina Hovorková; JUDr. Alena Štumpfová;
JUDr. Martin Foukal; Kaufland Česká republika, v. o. s.;
Lepton studio, spol. s r. o.; Letiště Praha, a. s.; LT Sezam, s. r. o.; Mamacoffee, s. r. o.; Martin Novák - zámečnické
a montážní práce; MEDLIN, s. r. o.; Mgr. Michal Suchánek,
soudní exekutor; Milan Jandák - Autodíly; MKACHLÍK, s. r. o.; MK - NEMO, s. r. o.; MS Praktik, s. r. o.;
MUDr. Věra Budková; MUDr. Hana Březinová; MUDr. Jan
Bárta; MUDr. Jiřina Majerová; MUDr. Radkin Honzák, CSc.;
MUDr. Andrea Prokopiusová; Nováková Iveta Mgr., samostatný advokát; OFT INVEST, s. r. o.; OSKA, s. r. o.; OVUS –
podnik živočišné výroby, spol. s r. o.; PAMA, a. s.; PLASTIKA
PRAHA – MUDr. Tomáš Doležal; PLDD, s. r. o.; PNEUMO –
HOST, s. r. o.; Private Chef Radek Příhonský; PROGRES
HOLDING, a. s.; Pro‑libri, z. s.; PRONUBIAS TRADE, s. r. o.;
Pure Shrimp, s. r. o.; ROZVAHA 2003, s. r. o.; Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty; Sadovnický a zahradnický servis, s. r. o.; SATELTECHNIK, s. r. o.; Sonnentor, s. r. o.;
Společnost pro obnovu řepských tradic, z.s.; Společnost
VAFO PRAHA, s. r. o.; Stavební servis Taller, s. r. o.; STAF
FILM, s. r. o.; TRUSTAV, s. r. o.; TTC ALFA, s. r. o.;
ÚDO, spol. s r. o.; V4 Account Praha, s. r. o.; Vetzub, s. r. o.;
Xenie Leitgebová; Základní škola a Mateřská škola Laudova,
Fialka, Praha 6, Základní škola pro žáky se specifickými
poruchami učení 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.
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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 zvláštním bankovním účtu (§ 23) zřízeném pro tento účel u banky
✔✔ pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků
✔✔ prodejem předmětů
✔✔ prodejem vstupenek na veřejná kulturní vystoupení
✔✔ pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu
✔✔ jiným způsobem – prostřednictvím portálu Darujspravne.
cz

Z nashromážděných prostředků veřejné sbírky jsme mohli uhradit částečně náklady na mzdy zdravotnických pracovníků, dále jsme pořídili chladící skříně, transportní vozíky
na převážení jídla pro pacienty, 11 ks antidekubitních bublinkových podložek s kompresorem pro dlouhodobě ležící
pacienty, výpočetní techniku, kyslíkový koncentrátor, 6 ks infuzních stojanů, chirurgickou odsávačku, bezpečnostní přikrývky a další.

Zůstatek veřejné sbírky činil ke konci roku 2021
3  979  015,02 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 2021 jsme díky dárcovským sms získali celkem
14 604 Kč.
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.
– 12 –

6. 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.
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 2021 se v Domově uskutečnily následující
kulturní akce:
únor

Světový den nemocných
červen

Zahradní slavnost pro sponzory a přátele u příležitosti
25. výročí založení Domova
září

I v roce 2021 byl z důvodu trvající pandemie koronaviru
kulturní život v Domově částečně pozastaven. S dodržením
všech opatření se nám podařilo uskutečnit velkou část plánovaných akcí zejména v druhé polovině roku.
– 13 –

Výstava národopisných studií Vladimíra Joachimsthala
Vinobraní – 8. ročník: Cimbálová muzika J. Šmukaře, taneční soubor Caramelka, Honza Roušar – Elvis from Prague, Cimbálová muzika sourozenců Holubových s Jiřím
Žigmundem

Za finanční podporu kulturních aktivit děkujeme Městské
části Praha 17 a Pro‑libri, z. s.
Velké poděkování patří také zdravotním klaunům z organizace Zdravotní klaun, z. s., kteří docházeli každý pátek za
našimi pacienty a dobrovolníkům, kteří pomáhali s organizací kulturních akcí, zejména pracovníkům oddělení inter‑
ního auditu České spořitelny, a. s., Letiště Praha, a.s. a ho‑
telu Courtyard by Marriott Prague Airport.

říjen

Koncert studentů pěveckého oddělení GMHS pod vedením Virginie Walterové
listopad

Koncert pro radost v podání Dua DACAPO
První adventní koncert v podání Hornického pěveckého
sboru Kladno
prosinec

Druhý adventní koncert v podání Musica Alternativa –
zrušeno z důvodu pandemie
Mikulášská nadílka pro pacienty
Třetí adventní koncert v podání Řepského sousedského
sboru
Adventní koncert vokálního společenství Cantio
Čtvrtý adventní koncert – Rybova mše vánoční v podání
Břevnovského chrámového sboru s orchestrem
Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku
na honorář a svým uměním obohatili kulturní život v našem
Domově.
– 14 –
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7. dobrovolníci
Návštěvy našich stálých dobrovolníků, kteří obvykle v průběhu roku pravidelně docházejí za pacienty, aby jim věnovali svůj volný čas a pozornost, byly z důvodu protipandemických opatření větší část roku omezené.
V evidenci bylo 21 stálých dobrovolníků.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a přátelství,
které věnovali našim pacientům a také za práci, kterou přispěli ke zkrášlení klášterní zahrady.

Na jaře a na podzim se pravidelně konaly firemní dobrovolnické dny venku. Dobrovolníci ze společnosti Letiště Pra‑
ha, a. s. odvedli skvělou práci. Pomáhali se sklizní jablek,
úklidem skladů a udržováním prostor zahrady Domova.
Dobrovolníci z oddělení interního auditu České spořitel‑
ny, a. s. se podíleli na údržbě vinice, organizaci Vinobraní
v klášteře a z vlastní iniciativy se jim podařilo získat podporu
v grantovém programu „Dokážeme víc“ České spořitelny ve
spolupráci s Nadací Via na zvelebení komunitního prostoru
zahrady Domova.
Proběhly také zaměstnanecké sbírky pracovníků společností oddělení interního auditu České spořitelny, a. s., Ed‑
wards Lifesciences AG, organizační složka, Kaufland Čes‑
ká republika, v. o. s. a hotelu Courtyard by Marriott Prague
Airport, které byly konány ve prospěch pacientů Domova.
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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 centrum, Nakladatelství Zeď, Hostivický měsíčník, ICN, o. p. s., Katolický
týdeník, Knihkupectví u sv. Vojtěcha, 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
z.s., 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.

– 17 –

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

zpráva

– Výsledek

hospodaření

2021

2020

2019

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

6 881
138
23 114
2 063
-18 434

7 313
138
23 465
2 064
-18 354

5 854
138
23 141
1 036
-18 461

Krátkodobý majetek
z toho: zásoby
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva

38 737

28 856

28 271

368

11 672
26 418
279

214

6 375
21 937
330

9 167
18 245
582

Aktiva celkem		

45 618

36 169

34 125

Pasiva			

2021

2020

2019

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

17 430
18 038
4 013
-279
-4 342

16 416
23 278
2 661
-252
-9 271

14 769
24 204
53
-1 109
-8 379

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

28 188
0
0
25 213
2 975

19 753
0
0
17 437
2 316

19 356
0
0
19 356
0

Pasiva celkem		

45 618

36 169

34 125
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277

Výkaz

zisku a ztrát

–

výsledovka (v tis.

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

Kč)

2021

7 417
5 070
8 310
60 742
30
2 550
534
84 653

2021

2020

8 193
4 923
8 398
54 362
23
2 663
475
79 037

2020

2019

7 190
4 947
7 561
49 317
29
2 646
399
72 089

2019

56 890
59
17 853
9 473
99
0
0
84 374

50 436
652
19 025
8 536
136
0
0
78 785

49 719
339
11 437
9 353
132
0
0
70 980

-279

-252

-1 109

2021

2020

2019

56 890

50 437

53 390

51 882
3 216
–
1 792
17 853
7 200
3 117
3 188
4 348
9 473

45 264
3 445
–
1 728
19 025
6 645
3 739
3 756
4 885
8 536

42 701
4 513
4 346
1 830
7 766
4 733
2 883
150
–
9 353

Ostatní výnosy

158

787

471

Výnosy celkem

84 374

78 785

70 980

Zdroje celkem

84 374

78 785

70 980

Zdroje (v

tis.

Kč)

Vlastní činnost
z toho:
tržby od pojišťovny (VZP, OZP, ČPZP,
ZP MV ČR, VoZP, Škoda)
tržby od klientů, stravování, ubytovny
příjmy od MČ Praha 4, 6, 13, 17
ost. činnost (přeúčt. el., vody, nájem)
Dotace a granty
z toho:
MPSV
MHMP
MZ ČR
MČ Praha 4, 6, 13, 17
Přijaté příspěvky
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10. Závěr a poděkování
Závěrem bychom se s vámi rádi podělili o dopis bývalé pacientky, která přišla do Domova z nemocnice jako těžce nemocná
ležící paní a odcházela ve stabilizovaném stavu domů s obnovenou soběstačností a s radostí, s kterou opakovala, že u nás
našla druhou rodinu:
„Posílám vám všem pozdravení a vzpomínku. Včera jsem navštívila zahradu, otevřenou pro slavnost vinobraní. Prošla jsem
ji celou, znovu navštívila křížovou cestu, prohlédla si vinici, obešla všecky stánky, a zatímco přicházeli další a další hosté, zůstala jsem sedět v zákoutí, kterým je besídka se záhonem pestrého kvetení a včel, stranou všeho ruchu, přemožená krásou toho místa
a té chvíle, plné přítomnosti Boží. Potom začaly vyplouvat vzpomínky na chvíle, kdy jsem se u vás uzdravovala a byla šťastná
mezi spolupacienty i všemi, kdo se o mne starali a stali se mými přáteli. Setkání s vámi je stále živé a dobro, kterým je Domov
sv. Karla Boromejského naplněný a požehnaný, hřeje v každé vzpomínce. Děkuji za krásu nedělního vinobraní, i za radost, kterou
jste mně i velké rodině příchozích darovali. Děkuji za setkání s přáteli z „mého“ třetího patra, a za vědomí, že Domov zůstává pro
mne domovem, do kterého se vracet znamená vždycky setkání s láskou v podobě všech, kdo tu jste a žijete pro službu nejvíce potřebným. Ať vás všechny v Domově Pán Bůh chrání a žehná vám. Září 2021. Vaše S.D.“
„Maminka k vám přišla hodně nemocná, skvělou péčí a léčbou se opět postavila na nohy. Už podruhé se nám od vás dostalo
takové účinné pomoci, jsem za to nesmírně vděčná. Maminka bude do domova seniorů odcházet nerada, stále mi říká, jak se má
u zlatých boromejek dobře a že si připadá jako o prázdninách. Prožila u vás čas bezpečí, klidu a obklopená laskavým jednáním.
Děkuji za vše. S úctou RNDr. J. R. s manželem.“
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 nadále sloužit a poskytovat kvalitní péči lidem, kteří se kvůli stáří a nemoci o sebe již nedovedou sami postarat.

FACEBOOK: DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

INSTAGRAM: @DOMOV_REPY

Autoři fotografií: Ing. Karolína Straková, Ing. Julius Fördöš, Pavel Tůma, archiv Domova
Úvodní fotografie: Letecký záběr od společnosti Aviation Zoom, úprava Mgr. Lukáš Hyťha
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