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Odpoãinková zahrada
V roce 2005 jsme zahájili pﬁípravné práce na tvorbû odpoãinkové zahrady. Hlavním dÛvodem k její realizaci ve v˘chodní ãásti Domova je bezprostﬁední pﬁístup pro na‰e pacienty pﬁímo ze suterénu Domova, kam se pacienti snadno
dostanou v˘tahem. V roce 2004 jiÏ proto bylo vytvoﬁeno sociální zázemí pro vozíãkáﬁe, které se nachází v blízkosti budoucí zahrady. Souãasná kvûtinová zahrada v severní ãásti po-
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Zabezpeãení Domova
V roce 2004 do‰lo v Domovû ke krádeÏi a nám nezb˘vá,
neÏ souãasné zabezpeãení komplexnû a systémovû ﬁe‰it
a pﬁedcházet tak dal‰ím podobn˘m situacím. Projekt má
umoÏnit etapové ﬁe‰ení zaji‰tûní Domova z hlediska bezpeãnosti, pﬁístupov˘ch systémÛ (hlavní vchod, kostel, lÛÏková
oddûlení, suterén, prádelna, pavilony A+B, vjezdovou bránu) s vyuÏitím stávajícího kamerového systému a ostatních
bezpeãnostních prvkÛ, které se nám jiÏ podaﬁilo zajistit
(napﬁ. bezpeãnostní dveﬁe). Celé ﬁe‰ení musí umoÏnit zachování souãasného charakteru provozu Domova, kter˘ je
otevﬁen˘ a vstﬁícn˘ pro pacienty i náv‰tûvníky. V souãasné
dobû zpracováváme nároãn˘ projekt komplexního zabezpeãení.

Prosíme v‰echny lidi dobré vÛle o pomoc pﬁi realizaci v˘‰e uveden˘ch
projektÛ a pﬁedem si dovolujeme projevit upﬁímnou a hlubokou vdûãnost za podporu jakéhokoliv druhu a rozsahu, která je pro nás zároveÀ povzbuzením pro dal‰í práci v naplÀování hlavního poslání
Domova – pomoci star˘m nemocn˘m lidem.

N

Bezbariérové úpravy
Projekt se zab˘vá bezbariérovou stavební úpravou – rekonstrukcí nûkolika vstupních prostor v pﬁízemí Domova.
Dveﬁe chceme opatﬁit automatick˘mi otvíraãi a umoÏnit tak
snadn˘ pohyb lidem na vozíãku a mnoha dal‰ím klientÛm
i náv‰tûvníkÛm Domova, kteﬁí mají omezené pohybové funkce. Postupnû chceme realizovat bezbariérovou pﬁestavbu
7 dvoukﬁídl˘ch dveﬁí v pﬁízemí. Tyto úpravy jsou finanãnû velmi nároãné, a proto poãítáme s etapovou realizací podle získan˘ch finanãních prostﬁedkÛ a priorit jednotliv˘ch vstupÛ.
V roce 2005 pﬁispûla na bezbariérové úpravy dvou dveﬁních
prostor Nadace Dobré dílo sester boromejek.
Bezbariérová úprava jednoho dveﬁního prostoru se pohybuje kolem 120 000 Kã. Chybí nám prostﬁedky na 5 dal‰ích
bezbariérov˘ch vstupÛ.

zemku Domova je pro imobilní pacienty dost daleko, a proto bez doprovodu tûÏko pﬁístupná. Nová odpoãinková zahrada bude vytvoﬁena na plo‰e cca 3000 m2. SlouÏit bude pﬁedev‰ím pacientÛm Domova, ale také jejich náv‰tûvám, dobrovolníkÛm i zamûstnancÛm. Zahrada bude bezbariérová,
nenároãná na údrÏbu, se zastﬁe‰en˘mi místy proti de‰ti a slunci. Budovat ji chceme po etapách na sobû nezávisl˘ch technologicky a finanãnû. Sponzorem kompletního architektonického projektu okrasné zahrady je ateliér LandART. Dal‰ím v˘znamn˘m donorem realizace odpoãinkové zahrady je
sestra Monika Weidenkopf. Celkové náklady na tento projekt nejsou vyãísleny. Realizace jednotliv˘ch etap bude plnû
záviset na dobrodiní firem a jednotlivcÛ.
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spojení: tram ã. 7, 9, 10, koneãná zastávka – Sídli‰tû ¤epy, bus ã. 164, zastávka ·kola ¤epy

DLOUHODOBÉ A PLÁNOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2006

Správní rada Domova sv. Karla Boromejského
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáãková, Jitka Chvalovská,
JUDr. Jan Kavka, S.M. Vincenta Koﬁínková, MUDr. Jiﬁí Pauli,
Mgr. Marie ·amánková, JUDr. Jiﬁina VoÀková.
Dûkujeme v‰em ãlenÛm správní rady za pomoc a práci v radû bez
nároku na odmûnu.
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DÁRCI ZA ROK 2005
FIRMY: AeskuLab s.r.o., Agentura F&F, Alfa – stûhování, Altreva spol.s r.o., Alve spol. s r.o., Apap, s.r.o., Arcibiskupské sklepy KromûﬁíÏ s.r.o., Arsprint, spol. s r.o., Autodoprava PETR,
B & P zprostﬁedkovatelská a stavební firma s.r.o., Bell School,
a.s., BIMOKair, s.r.o., Bohemia Ticket, Centrum Foto‰koda,
Culi press, âeské dﬁevaﬁské závody Praha, a.s., âesk˘ porcelán, a.s., DataLine Praha, Domansk˘, spol. s r.o., Dﬁevona, Ecestovka CZ, s.r.o., EnFi, Ferona a.s., Floraservis, Frased, GlaxoSmithKline, Globos Balloons s.r.o., Poãítaãová ‰kola Gopas,
GSW – Jan Weber, Hewlett-Packard, Holiday Inn, Hotel Panorama, Intelek spol. s.r.o., Janus spol. s.r.o., Johnny servis,
Kameraman.cz, Kania CZ, s.r.o., Kapitán s.r.o., Klinmam
Czech, s.r.o., Kompakt spol. s.r.o., Komplexní informaãní
technologie, spol. s.r.o., Králíãek s.r.o., Land Art atelier s.r.o.,
Lepton studio, spol. s r. o., Liatik, spol. s r.o., Linde Technoplyn a.s., Maves s.r.o., Microsoft s.r.o., Milcom a.s., MP Copier, Obo Bettermann Praha s.r.o., OmADeg - Josef Turchich,
OPV - Ochrana podzemních vod s.r.o., Ospap a.s., Paganini
Arts spol. s r.o., Parkhotel Praha a.s., Pekárna Erika, Pizzeria
Kmotra, PP-produktion, Pragoperun, spol. s r.o., Pragoplakát
s.r.o., PraÏské sluÏby a.s., Quick Office s.r.o., Rents s.r.o., Restaurace U bílého lva, Ringfoto s.r.o., Sahm â.S., Scom s.r.o.,
SVM Microwaves, s.r.o., Templáﬁské sklepy âejkovice, Tiskárna Ulãák, Tresorag - Firesafe s.r.o., Truhláﬁství – Antonín Petráãek, Unilever âR, s.r.o., Vinium a.s., Vinné sklepy Lechovice.
Dary právnick˘ch osob Domovu jsou ve v˘‰i 1 004 00 Kã.
INSTITUCE: Diplomatic Ladies Association, Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, Magistrát hlavního
mûsta Prahy, Maltézská pomoc, Ministerstvo zdravotnictví, Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, Nadace Divoké
husy, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti – Program EU Phare, Nadaãní fond Vincentinum, Úﬁad mûstské ãásti Praha – Suchdol, Úﬁad mûstské ãásti Praha 13, Úﬁad mûstské ãásti Praha
17, Úﬁad mûstské ãásti Praha 4, Úﬁad mûstské ãásti Praha 6,
VûzeÀská sluÏba âR
Státní a samosprávní instituce, nadace a nadaãní fondy nám
ve formû dotací, pﬁíspûvkÛ a grantÛ v roce 2005 poskytly celkem 8 818 000 Kã.
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PARTNE¤I: Arcidiecézní charita Praha, Agentura F& F, AV PARK s.r.o., Co, kdy v Praze, âeská televize, âesk˘ rozhlas Regina, Dívãí katolická a praktická ‰kola Praha 8, Emauzsk˘ klá‰ter, Farní charita ¤epy, Farní charita Strahov, Fórum dárcÛ,
FZ· Brdiãkova, Gymnázium Christiana Dopplera Praha, International Women’s Association of Prague, ICN o.p.s, Katolick˘ t˘deník, Martinoviny, Ministerstvo kultury, Ministerstvo
práce a sociálních vûcí, Národní památkov˘ ústav, Noviny Prahy 2, OVT VS – ¤epy, PraÏská Pûtka, Rádio Proglas, ¤epsk˘
zpravodaj, Stﬁední odborná ‰kola specializaãní a Vy‰‰í odborná ‰kola ARITA, s.r.o., Stﬁední zdravotní a soc. ‰kola v Jeãné, STOP - informaãní zpravodaj Mûstské ãásti Praha 13,
Stﬁední prÛmyslová ‰kola grafická, Stﬁední sociální ‰kola sv.
Zdislavy, Stﬁední zdravotnická ‰kola Ruská, ·estka - zpravodaj
Prahy 6, Tiskové stﬁedisko âeské biskupské konference, Zpravodaj praÏské arcidiecéze, Zpravodaj Zliãína a Sobína, Îivot
v Rudné (zpravodaj obce Rudné)
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI A DOBROVOLNÍCI:
Velice si ceníme pomoci jednotlivcÛ, kteﬁí podpoﬁili ãinnost
Domova finanãnû, materiálnû, ale i prací nebo odbornou radou.
Individuální dárci pﬁispûli Domovu v roce 2004 celkovou ãástkou 2 088 000 Kã.
Srdeãnû Vám dûkujeme za Va‰e dary, které nám umoÏní udrÏet
vysokou úroveÀ sluÏby na‰im klientÛm. S Va‰í pomocí mÛÏeme zmírÀovat jejich zdravotní a sociální obtíÏe a vytváﬁet prostﬁedí, kde jsou
obklopeni pochopením a dÛstojnou péãí.
S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Fr˘decká
pﬁedstavená Domova

V˘roãní zpráva vydána nákladem 1200 ks. Sponzoﬁi:
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ROZVAHA K 31. 12. 2005
aktiva
Stálá aktiva
1 937
ObûÏná aktiva
16 889
z toho: Zásoby
133
Pohledávky 3 367
Fin. majetek 13 389
Jiná aktiva
2 292

pasiva
Vlastní zdroje
2 620
Cizí zdroje
18 498
z toho: Závazky
17 773
Pﬁechodné
úãty
725

Aktiva celkem

Pasiva celkem

21 118

21 118

V¯KAZ ZISKÒ A ZTRÁT ZA ROK 2005
náklady
Spotﬁeba materiálu
Spotﬁeba energie
SluÏby
Mzdové náklady
Zákonné soc. náklady
Ostatní náklady
Celkem náklady
ZTRÁTA

5 849
3 815
6 187
14 570
5 063
1 421
36 905

v˘nosy
TrÏby za vl. v˘kony
Ostatní v˘nosy
Úroky
Pﬁijaté pﬁíspûvky
Provozní dotace
Granty
Celkem v˘nosy

24064
55
84
3 943
7 925
393
36 464

-441

ZDROJE DOMOVA V ROCE 2005
zdroj
Vlastní ãinnost
z toho: platby VZP + OZP
platby za sociální pobyty
dal‰í
Provozní dotace
z toho: MHMP
MZâR
Mûstské ãásti
Granty
Pﬁijaté pﬁíspûvky
Dary FO
Dary PO
Veﬁejná sbírka
Ostatní v˘nosy
Investiãní dotace
Zdroje celkem

ãástka
24 064
15 721
5 762
2 581
7 925
7 600
200
125
393
3 943
2 088
1 004
851
139
500
36 964

Údaje jsou v tisících Kã.
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Domov sv. Karla Boromejského je církevní zaﬁízení, v nûmÏ se spojují ãtyﬁi svûty a vytváﬁejí tak zcela ojedinûl˘ projekt. Jsou to ﬁeholnice
Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, vûkem pokroãilí a nemocní lidé, odsouzené Ïeny a civilní zamûstnanci. Tyto ãtyﬁi
svûty se setkávají v prostorách Domova, aby spolu vytváﬁely prostﬁedí
vzájemné sluÏby a spolupráce.

HLAVNÍ âINNOST DOMOVA
Sociální pobyty pro seniory
Mnoho rodin nebo pﬁíbuzn˘ch, kteﬁí se doma starají o svého vûkem pokroãilého a nesobûstaãného ãlena, se ãasto ocitne v tíÏivé situaci, kdy po pﬁechodnou dobu nemohou tuto
péãi sami zajistit nebo jsou vyãerpaní a potﬁebují si odpoãinout, aby se mohli dál o svého blízkého starat. Jindy je potﬁeba pﬁeklenout urãité období od podání Ïádosti do umístûní
seniora do trvalého zaﬁízení, kdyÏ uÏ péãe doma není vÛbec
moÏná. Tato potﬁeba je základní my‰lenkou pﬁechodn˘ch pobytÛ ze sociálních dÛvodÛ. Po dobu, kdy je star˘ ãlovûk v na‰em Domovû, se mu snaÏíme poskytovat komplexní péãi, která zahrnuje kromû o‰etﬁování také rehabilitaci, aktivizaci pomocí ergoterapie a kulturních akcí, usilujeme o obnovení
schopností sebeobsluhy, dopﬁejeme mu vyuÏívat moÏností duchovní péãe a respektujeme pﬁitom podle moÏností individuální potﬁeby v‰ech svûﬁen˘ch. Obûtavá práce personálu je motivována my‰lenkou milosrdenství, která charakterizuje poslání Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského.
Proto se nám daﬁí dosahovat dobr˘ch v˘sledkÛ. V˘znamn˘mi
pﬁispûvateli na sociální pobyty klientÛ jsou: Magistrát hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 13, Praha 17
a Praha - Suchdol.
V roce 2005 jsme poskytli komplexní sociální péãi 215 klientÛm na 49 lÛÏkách pro pﬁechodné sociální pobyty v dvoulÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním zaﬁízením. PrÛmûrná
doba pobytu byla 3 mûsíce.
Zdravotní pobyty pro seniory
PacientÛm na lÛÏkách následné o‰etﬁovatelské péãe umoÏÀujeme doléãovací a rehabilitaãní pobyty po dobu, kdy uÏ nepotﬁebují akutní lékaﬁskou péãi, ale neobejdou se bez péãe
o‰etﬁovatelské. Proto, aby se mohli pokud moÏno ve zlep‰eném stavu vrátit do sv˘ch rodin anebo stabilizováni pﬁejít do
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zaﬁízení trvalé péãe, poskytujeme jim nároãnou péãi lékaﬁÛ
a zdravotnického personálu, která vychází z moderních geriatrick˘ch poznatkÛ a je doplÀována rehabilitací. Zahrnuje rovnûÏ v‰estrannou aktivizaci, zaji‰Èuje moÏnost úãasti na kulturních poﬁadech, vytváﬁí láskyplné prostﬁedí pomocí nabídky duchovních sluÏeb, pﬁijímá pacienta se v‰emi jeho jednotliv˘mi
pﬁáními a potﬁebami, umírající obklopuje pozornou úãastí
s odborn˘m ti‰ením bolestí a obtíÏí. SnaÏíme se o to, aby na‰e
zaﬁízení nebylo jen „poskytovatelem sluÏeb“, ale domovem,
kde je v na‰í péãi star˘m lidem dobﬁe. V míﬁe, v jaké se nám
to daﬁí, jsou na‰i pacienti vdûãní a spokojení.
Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2005 poskytli 183 pacientÛm pﬁeváÏnû v tﬁílÛÏkov˘ch pokojích a ve tﬁech ‰estilÛÏkov˘ch pokojích uzpÛsoben˘ch pro nároãnou o‰etﬁovatelskou
péãi dlouhodobû nemocn˘ch pacientÛ.
Denní stacionáﬁ
Denní pobyty v pﬁíjemném prostﬁedí stacionáﬁe jsou dal‰í
velkou pomocí rodinám i star˘m lidem, kteﬁí u nás tráví v‰ední dny po dobu, kdy ti, kdo o nû doma peãují, jsou v zamûstnání. Tyto pobyty jim umoÏÀují prodlouÏení doby, kdy kaÏd˘
veãer a o víkendech mohou b˘t ve sv˘ch rodinách a necítí se
z nich pﬁedãasnû vylouãeni trval˘m umístûním ve zdravotnickém nebo sociálním zaﬁízení. Jsou to lidé vûkem pokroãilí, nesobûstaãní a ãasto handicapovaní fyzick˘m nebo psychick˘m
postiÏením. Bûhem pobytu ve stacionáﬁi je o nû v‰estrannû postaráno nejen celodenním stravováním a hygienickou péãí, ale
hlavnû také celodenním ergoterapeutick˘m a rehabilitaãním
programem, pestrostí rÛzn˘ch ãinností, které mohou sledovat
nebo jich b˘t úãastni a zároveÀ je velmi dobﬁe naplÀována potﬁeba sociálního kontaktu ve skupinû, o niÏ peãuje laskav˘ personál. Denní pobyty klientÛ ve stacionáﬁi jsou umoÏnûny dotacemi Magistrátu hlavního mûsta Prahy a pﬁíspûvky Mûstské
ãásti Praha 6. Denní stacionáﬁ v roce 2005 podpoﬁila v˘znamnou ãástkou firma GlaxoSmithKline.
Denní péãi poskytujeme ve v‰edních dnech od 7 hod do
16.30 hod. Kapacita denního stacionáﬁe je 25 míst. Denní poplatek ãiní 125 Kã na jeden den.
Kurs sv. Zdislavy
Tím, Ïe pﬁímo v budovû Domova ve vyãlenûn˘ch prostorách
sídlí Oddûlení v˘konu trestu pro Ïeny - souãást Vazební vûznice v Ruzyni, napomáháme úãinn˘m zpÛsobem resocializaci
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odsouzen˘ch Ïen. UmoÏÀujeme jim pracovat na rÛzn˘ch pracovi‰tích Domova a pro vybrané z nich poﬁádáme dvakrát roãnû sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy. Tûmto klientkám se dostane
odborné teoretické pﬁípravy i praxe a po absolvování kurzu
jsou zaﬁazeny jako sanitáﬁky na stanicích. Zv˘‰ení kvalifikace
jim mnohdy pomáhá po propu‰tûní z v˘konu trestu najít
vhodné zamûstnání a uplatnit nabyté znalosti a zku‰enosti.
V roce 2005 podpoﬁila jeden bûh kursu jiÏ tradiãnû firma GlaxoSmithKline a druh˘ VûzeÀská sluÏba âR.
V poﬁadí jiÏ 16. bûhu kursu, kter˘ se konal 21. ledna aÏ
26. dubna, se úãastnilo pût klientek VS. Slavnostní pﬁedání
osvûdãení bylo úspû‰n˘m absolventkám 17. bûhu kursu pﬁedáno 13. listopadu 2005.

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2005
Malování druhé ãásti Domova
Také v roce 2005 jsme byli schopni díky velkorysosti spoleãnosti Kapitán, s.r.o pokraãovat v malování Domova. Celkov˘ objem vymalovan˘ch prostor pﬁesahuje 8 000 m2. Díky
firmám Stomix a Primalex, a.s. jsme mohli realizovat sen kaÏdého zdravotnického zaﬁízení – projasnit pokoje na‰ich pacientÛ tepl˘mi odstíny barev a zpﬁíjemnit tak jejich pobyt.
Druhá ãást malování Domova probûhla v období kvûtna
a ãervna roku 2005
Dokonãení obnovy vozového parku
Velk˘m problémem Domova byl je‰tû v dobû nedávno minulé „vozov˘ park“. V‰echna vozidla byla star‰í patnácti let.
Dvû pÛvodní vozidla, která sv˘m stavem ohroÏovala zdraví jak
pacientÛ, tak zamûstnancÛ Domova, byla jiÏ v loÀském roce
nahrazena nov˘mi. Poslední tﬁetí vÛz slouÏící k dovozu zdravotního a technického materiálu byl pﬁedán do uÏívání firmou Kompakt v rámci projektu Sociální automobil.
K slavnostnímu pﬁedání vozu Renault Kangoo do‰lo 4. ãervence 2005 za úãasti mnoha sponzorÛ.
Hospicov˘ pokoj
O tûÏce nemocné a umírající pacienty se staráme po stránce lékaﬁské, o‰etﬁovatelské i duchovní. Víme, Ïe nestaãí zajistit pouze hygienické a zdravotní potﬁeby. Je velmi dÛleÏité chá-
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pat i potﬁebu bytostnou a nejhlub‰í, která ãlovûku nakonec
zÛstává jako poslední a jediná. Z tohoto dÛvodu jsme se rozhodli zﬁídit speciální pokoj, kter˘ umoÏní pacientÛm v terminálním stádiu Ïivota dÛstojn˘ odchod ve spojení se sv˘mi
nejbliÏ‰ími. Jsou rodiny, které chtûjí své blízké s láskou doprovázet, ale na sloÏité a odborné o‰etﬁování nemají potﬁebné znalosti a sílu. V Domovû se snaÏíme tuto potﬁebu nemocného, aby mu byl nûkdo nablízku, naplÀovat doprovázením – ãastou pﬁítomností personálu, dobrovolníkÛ, ﬁádov˘ch
sester, asistentky duchovní péãe, knûze. Zaﬁízení hospicového pokoje má pﬁipomínat více domov neÏ nemocnici. Pﬁesto
se neobejde bez speciálního vybavení, jako je polohovací lÛÏko, zvedák, pojízdná koupací vana, pojízdn˘ oxygenátor, infÛzní pumpa a jiné pomÛcky. Díky dobrodiní lidí chápajících
tuto sluÏbu jsme od roku 2005 schopni nabízet potﬁebn˘m
péãi ve speciálnû vybaveném pokoji. âást provozních nákladÛ hradí Magistrát hlavního mûsta Prahy, Úﬁad mûstské ãásti Praha 4 a Diplomatic Ladie’s Association. Vybavení hos-picového pokoje bylo poﬁízeno z grantu Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského a z prostﬁedkÛ veﬁejné sbírky.
Díky velkému porozumûní dárcÛ se nám v roce 2005 podaﬁilo zajistit vybavení i provozní prostﬁedky hospicového pokoje v celkové v˘‰i 800 000 Kã.
Polohovací postele
Pro ãlovûka 24 hodin upoutaného na lÛÏko je nezbytností kvalitní polohovací postel s pﬁíslu‰enstvím. Z dÛvodu pﬁedcházení proleÏenin musí b˘t takové lÛÏko vybaveno antidekubitní matrací a podloÏkou. K vybavení patﬁí dále v‰e, co
usnadÀuje fyzickou námahu sestrám a uspokojení kaÏdodenních potﬁeb pacienta. Na poãátku roku 2005 splÀovala
tyto parametry pouhá polovina lÛÏek Domova. Z investiãní
dotace Ministerstva zdravotnictví âR jsme zakoupili 15 postelí. Jednu kompletní polohovací postel s vybavením jsme zakoupili díky velkorysosti firmy OBO Bettermann Praha s.r.o.
Na zakoupení dal‰ích postelí sháníme finanãní prostﬁedky
prostﬁednictvím veﬁejné sbírky. V jejím rámci jsme vyhlásili
v polovinû roku kampaÀ „POmozte STar˘m nEmocn˘m Lidem“.
Náklady na poﬁízení jednoho lÛÏka s pﬁíslu‰enstvím jsou
cca 70 000 Kã. V roce 2005 jsme zakoupili celkem 16 polohovacích postelí.
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VE¤EJNÁ SBÍRKA A BENEFIâNÍ AKCE V ROCE 2005
Veﬁejná sbírka
JiÏ druh˘m rokem mûl Domov pﬁíleÏitost získávat finanãní
prostﬁedky formou veﬁejné sbírky. V˘tûÏek sbírky 2005 je vûnován na nákup nov˘ch polohovacích postelí pro pacienty
a modernizaci Domova. Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám pﬁispûli
na speciální sbírkov˘ úãet u Raiffeisenbank 1061010610/5500
tﬁeba jen malou ãástkou. KdyÏ se nám podaﬁí dárce identifikovat, obratem zasíláme písemné podûkování a potvrzení
o darované ãástce pro daÀové úãely. Veﬁejná sbírka pokraãuje i v roce 2006.
Za rok 2005 pﬁi‰lo na sbírkov˘ úãet od individuálních a firemních dárcÛ 509 300 Kã.
Sbírkové akce a happeningy
V nedûli 29. 5. 2005 jsme u pﬁíleÏitosti tradiãní Dûtské poutû zahájili sbírkovou kampaÀ pod názvem „POmozte STar˘m
nEmocn˘m Lidem“. KampaÀ má za cíl získat finanãní prostﬁedky na koupi vyhovujících polohovacích postelí pro pacienty Domova. K medializaci kampanû jsme v záﬁí uspoﬁádali v prostorách parku Ladronka happening. Na star˘ch nemocniãních postelích se mohl projet kaÏd˘, kdo 14. záﬁí park
nav‰tívil. Akce mûla úspûch jak u náv‰tûvníkÛ, tak v médiích.
Za pomoc s uspoﬁádáním akce dûkujeme studentkám Stﬁední zdravotnické ‰koly v Ruské, firmû Alfa – stûhování, Globos
Bohemia a ÚMâ Praha 6.
Cílem tûchto akcí je medializovat novou kampaÀ. Na kasiãkové akci se nám podaﬁilo v rámci Dûtské pouti a happeningu získat 7 000 Kã.
Dobroãinná aukce a bazar
Dne 27. ledna 2005 se v rámci Setkání sponzorÛ a pﬁátel
Domova uskuteãnila dobroãinná aukce, jejíÏ v˘tûÏek ve v˘‰i
59 700 Kã byl vûnován na nákup oxygenátoru – d˘chacího
pﬁístroje pro pacienty Domova. Deset v˘znamn˘ch ãesk˘ch
neziskov˘ch organizací, mezi nimiÏ je i Domov sv. Karla Boromejského, spojilo své síly a v pondûlí 5. prosince 2005 pﬁichystalo pﬁedvánoãní mikulá‰sk˘ charitativní bazar v PraÏské
kﬁiÏovatce. NejenÏe si náv‰tûvníci mohli pﬁijít prohlédnout
unikátní prostory, které jiÏ nûkolik let renovuje Nadace Dagmar a Václava Havlov˘ch VIZE 97, pﬁedev‰ím ale mûli moÏnost nakoupit vánoãní dárky sv˘m blízk˘m a tím pomoci dob-
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ré vûci. KaÏdá z organizací na svém prodejním místû deklarovala, na jak˘ úãel finanãní prostﬁedky získané z prodeje
vlastních v˘robkÛ nebo v˘robkÛ chránûn˘ch dílen uÏije.
Celkov˘ v˘tûÏek z prodeje sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ v rámci
aukce a bazaru je 67 000 Kã.
Dárcovská SMS
JiÏ od roku 2004 se úãastníme projektu zﬁízeného Fórem
dárcÛ s názvem „Dárcovská SMS“. Jedná se zatím o nejjednodu‰‰í formu dárcovství v rámci veﬁejné sbírky. KaÏd˘ kdo
za‰le SMS ve tvaru DMS DOMOVREPY a ode‰le na 87777 pﬁispûje Domovu 27 Kã. Cena kaÏdé SMS je 30 Kã + DPH. V pﬁípadû správného odeslání kaÏd˘ obratem obdrÏí podûkování
a potvrzení na svÛj mobilní telefon. Dûkujeme v‰em za podporu tohoto projektu, kter˘ pokraãuje také v roce 2006.
Za rok 2005 jsme obdrÏeli celkem 1600 DMS tzn. 43 200 Kã
Benefiãní koncerty
V roce 2005 se nám povedlo uspoﬁádat nejen mnoho zajímav˘ch koncertÛ, ale také nûkolik v˘stav. V kaÏdém roãním
období probûhl nejménû jeden koncert v kostele sv. Rodiny,
v refektáﬁi nebo v klá‰terní zahradû Domova. Za vystoupení
bez nároku na honoráﬁ dûkujeme: Zuzanû Stirské a Gospel
Time, Zuzanû Lapãíkové a Emilu Viklickému, souboru Radost Praha, skupinám Spirituál kvintet a JablkoÀ, prof. Radomíru Melmukovi, Sestrám Steinov˘m, skupinû Psalteria, Jiﬁímu Ho‰kovi, Janû Lewitové a Vladimíru Mertovi, sborÛm
Máta a Byzantion. Poprvé v minulém roce jsme jeden ze zimních koncertÛ uspoﬁádali v centru Prahy, v Emauzském klá‰teﬁe. Pro 200 náv‰tûvníkÛ vystoupil v komorním prostﬁedí klá‰terního refektáﬁe houslov˘ virtuóz Pavel ·porcl. Za pomoc pﬁi
poﬁádání koncertu dûkujeme Emauzskému opatství. V refektáﬁi na‰eho Domova, kde se stravuje kromû zamûstnancÛ také
veﬁejnost a kde probíhají kulturní akce, byly uskuteãnûny
3 v˘stavy fotografií. Své fotografické umûní pﬁedstavili amatér‰tí fotografové Emil Franãe, Vendula Brázdová a skupina
fotografÛ PraÏská ‰estka. V˘znamn˘m zpÛsobem podpoﬁil na‰i
kulturní ãinnost ÚMâ Praha 17, zdvojnásobením v˘tûÏku benefiãního záﬁijového koncertu pﬁispûla Nadace Divoké husy.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí amatérskému fotografovi Martinu
Pospí‰ilovi a Evû Franãeové, kteﬁí na‰e akce dokumentují.
V˘tûÏek z benefiãních koncertÛ poﬁádan˘ch Domovem
v roce 2005 ãiní 224 500 Kã.
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