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KaÏd˘ ãlovûk potﬁebuje vûdût, Ïe jeho Ïivot mûl a aÏ do
poslední chvíle má smysl. Na‰e sluÏba u nemocn˘ch je ‰tafeta
dobra, do které jsme zváni. Není to v˘mûnn˘ obchod, v kterém
dáváme nûco za nûco. Je to tedy vûc mnohem krásnûj‰í a hlub‰í.
Je to dávání a pﬁijímání, v nûmÏ jsou mnozí unaveni, ale v‰ichni obohaceni.
MUDr. Marie Svato‰ová
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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, JUDr. MUDr.
Lubomír Vondráãek
Dûkujeme v‰em ãlenÛm správní rady za pomoc a práci v radû bez
nároku na odmûnu.

V˘roãní zpráva vydána nákladem 1200 ks. Sponzoﬁi:

ã. úãtu:174-1950304-504/0600, ge money bank

V¯ROâNÍ
ZPRÁVA
ZA ROK

2006

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.
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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. V˘znamn˘mi pﬁispûvateli na sociální pobyty klientÛ jsou: Magistrát hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti: Praha 6, Praha 4, Praha 2 a Praha 17.
V roce 2006 jsme poskytli komplexní péãi 247 klientÛm na
49 lÛÏkách pro pﬁechodné sociální pobyty v dvoulÛÏkov˘ch pokojích s vlastním sociálním zaﬁízením. PrÛmûrná doba pobytu
ãinila 2 mûsíce.
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Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2006 poskytli 261 pacientÛm pﬁeváÏnû v tﬁílÛÏkov˘ch pokojích a ve tﬁech ‰estilÛÏkov˘ch pokojích, uzpÛsoben˘ch pro nároãnou o‰etﬁovatelskou
péãi dlouhodobû nemocn˘ch.
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 seniorÛm 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 v zaﬁízení sociálních sluÏeb. Jsou to lidé vûkem pokroãilí, nesobûstaãní a ãasto handicapovaní. Bûhem pobytu ve stacionáﬁi je o nû v‰estrannû postaráno. Zabezpeãujeme jim celodenní stravování a hygienickou
péãi, dále pak ergoterapeutické a rehabilitaãní cviãení, a také
mnohé aktivity, které mohou sledovat nebo jich b˘t úãastni. Denní program je pﬁizpÛsobován aktuálnímu zdravotnímu stavu
a individuálním potﬁebám na‰ich klientÛ. Spoleãnou ãinností
naplÀujeme potﬁebu sociálního kontaktu ve skupinû. Na denní
pobyty klientÛ ve stacionáﬁi sv˘mi dotacemi pﬁispívají: Magistrát
hlavního mûsta Prahy a Mûstské ãásti Praha 6 a Praha 2.
Denní stacionáﬁ je otevﬁen ve v‰edních dnech od 7 do 16. 30
hod. Jeho kapacita ãítá 25 míst. V roce 2006 ãinil poplatek za
tuto sluÏbu 140 Kã na osobu dennû.
PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2006

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 trvalého
zaﬁízení, poskytujeme jim nároãnou péãi lékaﬁÛ a zdravotnického personálu, která vychází z moderních geriatrick˘ch poznatkÛ a je doplÀována rehabilitací. SluÏba pacientÛm zahrnuje
rovnûÏ v‰estrannou aktivizaci. Zaji‰Èuje také moÏnost úãasti na
kulturních poﬁadech. Za pﬁispûní duchovních sluÏeb vytváﬁíme
láskyplné prostﬁedí, pﬁijímáme pacienta se v‰emi jeho jednotliv˘mi pﬁáními a potﬁebami. Umírající obklopujeme 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 se staﬁí lidé dobﬁe cítí. Odmûnou je nám spokojenost a vyjádﬁená vdûãnost na‰ich pacientÛ.

Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
V samostatné ãásti budovy Domova sídlí Oddûlení v˘konu
trestu pro Ïeny, které je souãástí Vazební vûznice v Ruzyni. Odsouzen˘m Ïenám umoÏÀujeme pracovat na rÛzn˘ch pracovi‰tích Domova. MoÏnost rozmanité a smysluplné práce v kolektivu spolupracovníkÛ má v˘raznû kladn˘ vliv na úspûch jejich resocializace. Setkávání se svûtem nemocn˘ch se jim stává podnûtn˘m pﬁínosem pro zmûnu jejich sm˘‰lení, pﬁátelsk˘ a vstﬁícn˘ postoj zamûstnancÛ jim pomáhá pﬁehodnotit jejich minulost
a rozhodnout se pro dobré znovuzaãlenûní do spoleãnosti. Pro
vybrané a osvûdãené Ïeny poﬁádáme dvakrát roãnû sanitáﬁsk˘
kurz sv. Zdislavy, akreditovan˘ Ministerstvem zdravotnictví, ve
kterém se jim dostane odborné teoretické pﬁípravy i praxe. Po
absolvování kurzu jsou zaﬁazeny jako sanitáﬁky na oddûlení s pacienty. Zv˘‰ení kvalifikace pomÛÏe Ïenám po propu‰tûní z v˘konu trestu najít vhodné zamûstnání a uplatnit nabyté znalosti
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a zku‰enosti. JiÏ osmnácté pokraãování kurzu se konalo od
14. 3. do 20. 6. 2006. Devatenácté bylo zahájeno dne 11. 9. 2006
a slavnostnû ukonãeno dne 14. 12. 2006. Oba kurzy absolvovalo celkem 14 uchazeãek. V roce 2006 realizaci kurzu finanãnû
podpoﬁila firma GlaxoSmithKline a VûzeÀská sluÏba âR.
Bezbariérové úpravy
Projekt se zab˘val bezbariérovou úpravou – rekonstrukcí nûkolika vstupních prostor v pﬁízemí Domova. V roce 2006 se
nám podaﬁilo upravit celkem 4 vstupy. UmoÏnili jsme tak snadn˘ pohyb lidem na vozíãku a mnoha dal‰ím klientÛm i náv‰tûvníkÛm Domova, kteﬁí mají omezené pohybové funkce.
Tyto úpravy byly finanãnû velmi nároãné, a proto si na‰e podûkování zaslouÏí sponzoﬁi, kteﬁí projekt podpoﬁili: Nadace
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, PraÏská plynárenská, a.s. a Siemens Fond pomoci. Díky tûmto dárcÛm a za pﬁispûní veﬁejné sbírky jsme mohli realizovat 4 bezbariérové vstupy v celkové hodnotû 486 tisíc korun.
V˘mûna dlaÏby a malování v denním stacionáﬁi
V záﬁí roku 2006 probûhla v prostorách denního stacionáﬁe rekonstrukce podlahy. Stará dlaÏba byla nevyhovující, zaãala se drolit a místy tvoﬁila nebezpeãné boule. Obávali jsme se
havarijního stavu a hlavnû nebezpeãí úrazu, proto jsme se rozhodli starou dlaÏbu vybourat a poloÏit novou. Jednalo se o pomûrnû velkou plochu – 250 m2 v nejvíce frekventované ãásti
stacionáﬁe. Chodba a centrální ãást stacionáﬁe byly poté novû
vymalovány pﬁíjemn˘mi odstíny barev, které cel˘ interiér zcela rozzáﬁily. Bez vydatné pomoci na‰ich sponzorÛ by se nám rekonstrukci takového rozsahu nepodaﬁilo vlastními silami zvládnout. Svoji vdûãnost bychom rádi vyjádﬁili firmû Remax, spol.
s r. o., která nám poskytla v˘raznou slevu na dlaÏbu, spoleãnosti
Sakret CZ, k. s., která nám darovala lepidlo a spárovací hmotu
a také poskytla slevu na betonov˘ podklad. Dále patﬁí na‰e podûkování panu Jiﬁímu Stﬁíteskému z ¤ep za vybourání staré
dlaÏby, panu Jaroslavu Hájkovi z ¤ep za odvoz sutû a v neposlední ﬁadû manÏelÛm Evû a Václavu Novotn˘m z LetÀan za pokládku dlaÏby nové.
Odpoãinková zahrada
V roce 2005 jsme zahájili pﬁípravné práce na tvorbû okrasné zahrady pro na‰e pacienty. Máme v plánu vybudovat odpoãinkovou zahradu na plo‰e cca 3 000 m2. Hlavním dÛvodem
k realizaci bezbariérové odpoãinkové zahrady ve v˘chodní ãás-
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ti Domova je snadn˘ pﬁístup pro v‰echny, tedy i imobilní pacienty a tûÏce nemocné.
Budování zahrady je dlouhodob˘, rozsáhl˘ a finanãnû nároãn˘ projekt, kter˘ jsme se rozhodli realizovat v následujících
etapách: I. – prostor pro zahradní kulturní akce; II. – ambit
s rÛÏovou zahradou a pﬁístupov˘mi chodníky; III. – rybník s molem a altánkem.
Máme vytvoﬁen˘ pﬁípravn˘ projekt celé zahrady, kter˘ nám
zdarma zhotovila spoleãnost Land Art. Pﬁi budování se chceme
drÏet plánu, kter˘ ãítá zmínûné tﬁi etapy. S ohledem na na‰e
pacienty v‰ak musíme zaãít tím nejpotﬁebnûj‰ím a nejlépe dostupn˘m. Z projektu jsme tedy vybrali vybudování prvního zákoutí, které poskytne upraven˘ prostor s pergolami a v˘hledem
do zelenû pro odpoãinek pacientÛ. Z opaãné strany souãasnû
vznikne prostor s pódiem pro zahradní kulturní akce. Práce
na první etapû byly zahájeny 8. listopadu 2006. Spoleãnost Land
Art zrekultivovala a novû osadila první ãást okrasné zahrady.
V této ãásti jsme vybudovali pﬁístﬁe‰ek na popelnice, kter˘ necháme porÛst popínav˘mi rostlinami.
V˘znamn˘m donorem realizace okrasné zahrady je sestra
Monika Weidenkopf z Mnichova. Projekt podporuje Nadace
Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského.
Polohovací postele
V roce 2006 pokraãovala sbírková kampaÀ „POmozte STar˘m nEmocn˘m Lidem“. KampaÀ mûla za cíl získat pro pacienty Domova moderní polohovací postele.
Necelé dvouleté trvání sbírkové kampanû bylo velmi úspû‰né a Domovu se podaﬁilo získat finanãní prostﬁedky na 45
nov˘ch polohovacích postelí v celkové hodnotû pﬁes 2,5 miliónu korun. V souãasné dobû jsou jiÏ v‰echna lÛÏka v Domovû
polohovací a tedy vyhovující v‰em pacientÛm, pro nûÏ se stalo
lÛÏko základní a nezbytnou kaÏdodenní potﬁebou.
Nové postele usnadní práci personálu s imobilními pacienty
a tûmto poskytnou maximální pohodlí, protoÏe mohou lÛÏko
ovládat elektrick˘m zaﬁízením a nastavit si ho dle vlastní potﬁeby. Antidekubitní matrace (matrace pro prevenci a léãbu proleÏenin) poskytují zároveÀ ochranu pﬁed proleÏením a zmírní
bolesti trvale leÏícím.
Hospicov˘ pokoj
O tûÏce nemocné a umírající pacienty se staráme po stránce lékaﬁské, o‰etﬁovatelské i duchovní. Uvûdomujeme si, Ïe nestaãí zajistit pouze hygienické a zdravotní potﬁeby. Je velmi dÛ-
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leÏité chápat 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, rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, dobrovolníkÛ, ﬁádov˘ch sester, asistentky duchovní péãe i 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, injekãní pumpa a jiné pomÛcky. V roce 2006 jsme
jiÏ druh˘m rokem provozovali speciálnû vybaven˘ pokoj pro
umírající. Na jeho financování se podílely Magistrát hlavního
mûsta Prahy a Diplomatic Ladie’s Association.
VE¤EJNÁ SBÍRKA A BENEFIâNÍ AKCE V ROCE 2006
Veﬁejná sbírka
I v roce 2006 získával Domov finanãní prostﬁedky formou
veﬁejné sbírky. V˘tûÏek sbírky byl vûnován pﬁedev‰ím na nákup
nov˘ch polohovacích postelí pro pacienty a následnû na vybavení Domova potﬁebn˘m zdravotnick˘m a jin˘m zaﬁízením.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí nám pﬁispûli na speciální sbírkov˘ úãet
u Raiffeisenbank 1061010610/5500 tﬁeba jen malou ãástkou.
Ke konci roku 2006 ãinil zÛstatek sbírkového úãtu 968 014 Kã.
Dobroãinná aukce
Dne 26. ledna 2006 jsme uspoﬁádali jiÏ tradiãní Setkání
sponzorÛ a pﬁátel Domova, jehoÏ souãástí byl koncert, po
nûmÏ následovala dobroãinná aukce. Aukci sv˘mi vûcn˘mi
dary podpoﬁilo mnoho firem. Zvlá‰tní podûkování patﬁí manÏelÛm Hlinûnsk˘m, kteﬁí jiÏ tradiãnû s odborností a patﬁiãn˘m
vtipem aukci vedli.
Celkov˘ v˘tûÏek z dobroãinné aukce ãinil 69 080,- Kã.
Dárcovská SMS
JiÏ od roku 2004 se úãastníme projektu zﬁízeného Fórem
dárcÛ s názvem „Dárcovská SMS“. Jedná se o nejjednodu‰‰í
formu dárcovství v rámci veﬁejné sbírky. Zasláním SMS ve tvaru DMS DOMOVREPY na ã. 87777 obdrÏí Domov 27 Kã z celkové ceny kaÏdé zprávy, která ãiní 30 Kã. Dûkujeme v‰em, kte-
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ﬁí zasláním dárcovské SMS tento projekt v roce 2006 podpoﬁili. Za rok 2006 jsme prostﬁednictvím dárcovsk˘ch SMS obdrÏeli celkem 17 091 Kã (tj. 633 SMS).
Benefiãní akce
U pﬁíleÏitosti oslav 10. v˘roãí znovuobnovení ãinnosti Domova jsme v roce 2006 uspoﬁádali mnoho zajímav˘ch benefiãních koncertÛ a v˘stav. Akce probíhaly v kostele sv. Rodiny,
v areálu klá‰terní zahrady Domova, v refektáﬁi ale také v centru Prahy v Emauzském klá‰teﬁe. V‰ichni umûlci vystoupili bez
nároku na honoráﬁ a pomohli tak Domovu získat prostﬁedky
na podporu jeho ãinnosti. Za vystoupení dûkujeme: J. Stivínovi a R.Hugovi, J. Svûcenému a J. Navrátilové, G*apeels a E. Pilarové, Cantilon Chamber Choiru z Kanady, M. Rottrové a I. Hlasovi, prof. R. Lukavskému a mnoha dal‰ím. V˘stavní prostory
refektáﬁe Domova hostily obrazy pana B. Peroutky, M. ·ormové a fotografie E. Franãeové a E. Franãe. Kulturní akce jsme
mohli zorganizovat díky podpoﬁe a pomoci tûchto organizací:
ÚMâ Praha 17, PP – Production, Johnny Servis, Arsprint, Lepton studio, Jídelní a lÛÏkové vozy a Grafické studio Weber.
Zvlá‰tní podûkování patﬁí dobrovolníkÛm, kteﬁí nám v hojném
poãtu s organizací akcí pomáhali. V˘tûÏek z benefiãních akcí
poﬁádan˘ch Domovem v roce 2006 ãinil 406 595 Kã.
Pokladniãky a prodej sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
Prostﬁednictvím pevn˘ch i mobilních pokladniãek se podaﬁilo pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech v prÛbûhu roku 2006 nasbírat celkem 38 843,50 Kã. K 10. v˘roãí znovuobnovení ãinnosti Domova jsme vydali kalendáﬁ s fotografiemi pacientÛ, zamûstnancÛ, ﬁádov˘ch sester a odsouzen˘ch Ïen. Prodejem kalendáﬁÛ jsme pro Domov získali celkem 19 222 Kã.
V˘tûÏek z pokladniãek a prodeje sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ v roce
2006 ãinil 58 065,50 Kã.
Happening
Rok 2006 byl ve znamení oslav 10. v˘roãí znovuobnovení ãinnosti Domova sv. Karla Boromejského. U této pﬁíleÏitosti jsme
mimo mnoha zajímav˘ch koncertÛ a v˘stav uspoﬁádali i happening. ¤ádové sestry, pacienti, zamûstnanci, sponzoﬁi, odsouzené Ïeny a úﬁedníci Mûstské ãásti Praha 17 se mezi sebou
utkali v turnaji spoleãenské hry pétanque. Turnaj probûhl dne
7. záﬁí v prostorách zahrady Domova. Turnaj jsme mohli uspoﬁádat na profesionální úrovni díky pomoci âeské asociace pétanque klubÛ.
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R O Z VA H A K 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 ( V
aktiva

2006

2005

Dlouhodob˘ majetek
Krátkodob˘ majetek
z toho: zásoby
pohledávky
finanãní majetek
Jiná aktiva

1 334
19 450
574
4 093
14 783
90

1 937
19 181
133
5 659
13 389
0

Aktiva celkem

20 874

21 118

reg. mk ãr / 1.9.1996

TISÍCÍCH Kâ)

pasiva

2006

2005

Vlastní zdroje
Cizí zdroje
z toho: rezervy
dl. závazky
kr. závazky
Jiné závazky

390
19 832
0
0
19 832
652

2 620
18 398
0
0
18 398
100

Pasiva celkem

20 874

21 118

V ¯ K A Z Z I S K Ò A Z T R ÁT K 3 1 . 1 2 . 2 0 0 6 ( V

TISÍCÍCH Kâ)

náklady
Spotﬁeba materiálu
Spotﬁeba energie
SluÏby
Osobní náklady celkem
Danû a poplatky
Jiné ostatní náklady

2006
6 722
4 417
6 388
22 284
24
1 822

2005
5 849
3 815
6 187
19 633
45
1 376

v˘nosy
TrÏby za vlastní v˘kony
Úroky
Jiné ostatní v˘nosy
Pﬁijaté pﬁíspûvky
Provozní dotace
Granty

2006
25 428
90
10
4 190
10 011
250

2005
24 064
84
55
3 943
7 925
393

Náklady celkem
ZTRÁTA

41 657
-1 678

36 905
-441

V˘nosy celkem

39 979

36 464

ZDROJE ROKU 2006 (V

TISÍCÍCH Kâ)

rok
Vlastní ãinnost
z toho: platby VZP + OZP
platby za sociální pobyty
ostatní ãinnosti
Provozní dotace
z toho: MZâR
Mûstské ãásti
MHMP
Granty
Pﬁijaté pﬁíspûvky
z toho: Dary FO
Dary PO
Veﬁejná sbírka
Ostatní v˘nosy
Investiãní dotace

2006
25 428
15 667
6 824
2 937
10 011
300
1 320
8 391
250
4 190
2 619
702
869
100
0

2005
24 064
15 721
5 762
2 581
7 925
200
125
7 600
393
3 943
2 088
1 004
851
139
500

Zdroje celkem

39 979

36 964

ã. úãtu:174-1950304-504/0600, ge money bank
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DÁRCI ZA ROK 2006
FIRMY: AeskuLab, s. r. o., AND, spol. s r. o., Arsprint, spol.
s r. o., ARTEP, v.d., ATREA, spol. s r. o., AVANTI Miloslava
Procházková, BHL Consult, spol. s r. o., Bobo Blok, spol. s r.
o., Centrum Foto‰koda, COMAP, spol. s r. o., âeská federace potravinov˘ch bank, âesk˘ porcelán, a. s., Dektrade, a. s.,
Femax Trading, spol. s r. o., Floraservis Jarmila Pejpalová,
GIENGER CENTRON, s. r. o., GlaxoSmithKline, s. r. o., Gopas, a. s., HEWLETT-PACKARD, s. r. o., Hit Office, s. r. o.,
CHIRANA T. Injecta CZ, spol. s r. o., Ing. Josef Civín – auditor, INOS Zliãín, a. s., JANUS, spol. s r. o., Jaroslav Hájek autodoprava, Jídelní a lÛÏkové vozy, a. s., Jiﬁí Stﬁítesk˘, JUDr.
Milan Suchánek, KANIA CZ, s. r. o., Králíãek, s. r. o., LandART atelier, s. r. o., Lepton studio, spol. s r. o., Lesy âeské
republiky, s. p., Martin Novák – zámeãnické a montáÏní práce, Maves, s. r. o., Microsoft, s. r. o., Milan Fiedler – ENFI,
MK–NEMO, s. r. o., Nakladatelství C. H. Beck, Ochrana podzemních vod, s. r. o., OmADeg – Josef Turchich, OSPAP a. s.,
Pavel Fischer – ABC Elektro, Pekárna Erika, Porcela Plus,
a. s., PraÏská plynárenská, a. s., PraÏské sluÏby, a. s., PREVIA
âR, s. r. o., Prima âR, s. r. o., Quick Office, s. r. o., Rehau,
s. r. o., Remax, spol. s r. o., Ringfoto, s. r. o., SAKRET CZ k. s.,
Sarnafil International AG, Server Reality CZ, s. r. o., Skupina nezávisl˘ch podnikatelÛ Romana âíÏka, Siemens, s. r. o.
– Fond pomoci, Soral & Hanzlik, s. r. o., The Bell School,
a. s., Václav Novotn˘ ODADOZ, ZAPA beton, a. s.
Celková v˘‰e firemních darÛ v roce 2006 ãinila 702 000 Kã.
INSTITUCE: âeské velkopﬁevorství ﬁádu maltézsk˘ch rytíﬁÛ,
Diplomatic Ladies Association, Klub pﬁátel IPA, Kongregace
Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, Magistrát hlavního mûsta Prahy, Mûstská ãást Praha 2, Mûstská ãást Praha 4, Mûstská ãást Praha 6, Mûstská ãást Praha 17, Ministerstvo zdravotnictví âR, MPSV, Nadace ADRA, Nadace Divoké
husy, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského,
Nadaãní fond Vincentinum, Maltézská pomoc, Rytíﬁsk˘ ﬁád
kﬁiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou, VûzeÀská sluÏba âR.
Celková v˘‰e dotací a grantÛ v roce 2006 ãinila 10 261 000 Kã.

reg. mk ãr / 1.9.1996

hlas Regina, Emauzsk˘ klá‰ter, Farní charita Strahov, Fórum
dárcÛ, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Hostivick˘ mûsíãník, ICN o. p. s., International Women’s Association of Prague, Katolick˘ t˘deník, Knihkupectví u sv. Vojtûcha, Martinoviny, Národní památkov˘ ústav, Noviny Prahy 2,
OVT VS – ¤epy, PraÏská Pûtka, PraÏsk˘ deník, Rádio Proglas,
¤epská sedmnáctka, Stﬁední odborná ‰kola specializaãní a
Vy‰‰í odborná ‰kola ARITA, s.r.o., STOP - informaãní zpravodaj Mûstské ãásti Praha 13, ·estka - zpravodaj Prahy 6, Tiskové stﬁedisko âeské biskupské konference, Zpravodaj praÏské arcidiecéze, Zpravodaj Zliãína a Sobína, Îivot v Rudné.
Na‰e zaﬁízení je také vyhledávan˘m ‰kolícím stﬁediskem pro
praxe a stáÏe studentÛ stﬁedních a vysok˘ch ‰kol, jejichÏ vedení oceÀuje na‰i péãi o pacienty a má proto zájem o spolupráci pﬁi v˘chovû nov˘ch zdravotnick˘ch pracovníkÛ.
Partnerské ‰koly: Stﬁední odborná ‰kola sociální sv. Zdislavy
v Praze 2 v Jeãné, Vysoká ‰kola zdravotnická Praha – Du‰kova, Jabok – Vy‰‰í odborná ‰kola sociálnû pedagogická a teologická, Církevní stﬁední zdravotnická ‰kola Jeãná, Vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická Jeãná, Taktila – nestátní zdravotnické zaﬁízení ( rekvalifikaãní kurzy pro nevidomé), Dvouletá katolická stﬁední ‰kola Vítkova, Dívãí katolická ‰kola Platnéﬁská, Evangelická akademie Praha, LF Motol, Stﬁední zdravotnická ‰kola a vy‰‰í odborná ‰kola zdravotnická Kladno, Vysoká ‰kola pedagogická a sociální Evropská, 1. LF klinika rehabilitaãního lékaﬁství.
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 2006 celkovou ãástkou 2 619 000 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 profesionální péãí.

PARTNE¤I: Agentura F&F, Arcidiecézní charita Praha,
AV - PARK s. r. o., Co, kdy v Praze, âeská televize, âesk˘ roz-

ã. úãtu:174-1950304-504/0600, ge capital bank
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