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zpráva o hospodaﬁení za rok 2010
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1. Základní údaje
Název:
Status:
Registrace:
Zﬁizovatel:
Statutární zástupce:
Iâ:
DIâ:
Adresa:
Telefon/fax:
web:
e-mail:
Bankovní spojení:

Domov sv. Karla Boromejského
Církevní právnická osoba
Ministerstvo kultury âR, 1. 9. 1996
Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského
S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Fr˘decká – pﬁedstavená
65400143
CZ65400143
K ·ancím 50/6, 163 00 Praha 17 – ¤epy
235 323 248/235 302 720
www.domovrepy.cz
sekretariat@domovrepy.cz
bûÏn˘ úãet: 174-1950304504/0600 u GE Money Bank;
sbírkov˘ úãet: 1061010610/5500 u Raiffeisenbank

Správní rada
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáãková, JUDr. Jan Kavka, S. M. Amidea Rybecká, MUDr. Jiﬁí Pauli,
Mgr. Marie ·amánková, JUDr. Jiﬁina VoÀková
DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO JE CÍRKEVNÍ ZA¤ÍZENÍ, V NùMÎ SE SPOJUJÍ âTY¤I
SVùTY A VYTVÁ¤EJÍ TAK ZCELA OJEDINùL¯ PROJEKT. JSOU TO JEDNAK ¤EHOLNICE
KONGREGACE MILOSRDN¯CH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, VùKEM POKROâILÍ
A NEMOCNÍ LIDÉ, ODSOUZENÉ ÎENY A CIVILNÍ ZAMùSTNANCI. TYTO âTY¤I SVùTY
SE SETKÁVAJÍ V PROSTORÁCH DOMOVA, ABY SPOLUVYTVÁ¤ELY PROST¤EDÍ VZÁJEMNÉ
SLUÎBY A SPOLUPRÁCE. POSLÁNÍM DOMOVA JE POSKYTOVÁNÍ POMOCI POT¤EBN¯M
LIDEM, ZEJMÉNA NEMOCN¯M NESOBùSTAâN¯M SENIORÒM.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

ã. úãtu 1061010610/5500, Raiffeisenbank
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2. Úvod – slovo pﬁedstavené
Aby reforma nebyla deformací...
Ve své kanceláﬁi mám na zdi obrázek sluníãka a pod ním: „Zase
bude líp!“ KdyÏ to zahlédne na‰e
vrchní sestra, vÏdycky reaguje: „To
ﬁíká‰ uÏ deset let a poﬁád líp není!“
Ruku na srdce – kdo z nás si dennû neposteskne a nesdílí s druh˘mi
náﬁek nad tím, jak je doba zlá,
uspûchaná, jak nám chybí vnitﬁní
klid a schopnost tvoﬁit a pûstovat
hezké vztahy, jak procházíme nejrÛznûj‰ími zklamáními, kdyÏ zákonodárci usilují stále o reformy, které nás v dÛsledku jen vhánûjí do
vût‰í existenãní tísnû... Na prvním místû a tématem v‰ech debat je
otázka, kdo a jak péãi o potﬁebné zaplatí, na ãem ãi na kom je moÏné
u‰etﬁit... Kdo vlastnû dokáÏe rozli‰it, co je standard a co uÏ nadstandard, jak definovat „kvalitu Ïivota“, co je rozumné a moudré
ustoupení od „léãby za kaÏdou cenu“ – a co uÏ je vûdomé ukrácení
Ïivota, kdyÏ si s tím utrpením prostû nevíme rady....?
Mûl to kdysi milánsk˘ kardinál Karel z rodu BorromeÛ (1538 aÏ
1584) lehãí, kdyÏ se postavil takﬁka s hol˘ma rukama proti morové
ránû a zmobilizoval úãinnou pomoc pro tisíce nemocn˘ch a umírajících? Byla doba lep‰í uprostﬁed nesmírné bídy po tﬁicetileté válce, kdy
cholera kosila jeden Ïivot za druh˘m a lidé se tak báli nákazy, Ïe nechávali nemocné bez pomoci? Lékárník v lotrinském Nancy spolu
s pûti stateãn˘mi Ïenami nabídl svÛj dÛm i své síly a zdraví a jejich
pﬁíklad nám dodnes svítí jako svûtlo. První ãeské boromejky, pﬁipravené dobrou formací, pﬁi‰ly do Prahy v roce 1837. Byla tehdy doba
pﬁíznivûj‰í pro tyto sestry, které s pomocí pár dobrodincÛ zaãaly budovat nemocnici Pod Petﬁínem a zakrátko nato ná‰ Domov v ¤epích?
Byla doba pﬁíznivûj‰í, kdyÏ nám budova byla po ãtyﬁiceti letech nesvobody vrácena zdevastovaná a opût se zaãínalo od zaãátku? Pﬁed
ãtrnácti lety stály v pokojích staré kovové postele, v lékárnû Acylpyrin
a pár obvazÛ, látkové pleny a v kostele byla garáÏ pro traktory...
Aby reforma nebyla deformací, je tﬁeba ãerpat sílu z pohledu na
ty, kdo to zvládli pﬁed námi – a j a k to zvládli. Jak a kde ãerpali
sílu, neztráceli ãas náﬁky, nespoléhali se jen na vnûj‰í pomoc, Ïili pro
cíl a nacházeli inspiraci a motivaci v trval˘ch hodnotách, které nám
nikdo v Ïádné dobû nemÛÏe vzít. Na‰e doba dává prioritu materiálním záleÏitostem, obchodu, zisku, hledá politické a sociální zmûny,
ale hledá je jen zvnûj‰ku, proÏíváme krizi morálních hodnot a my‰lení i srdce lidí jsou tak ãasto bezradná...

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Pﬁesto v na‰em Domovû kaÏdodenní sluÏba potﬁebn˘m dokazuje,
Ïe i v dne‰ní tûÏké dobû je moÏné zakou‰et radost ze smysluplné práce a spolupráce, tû‰it se z vdûãnosti pacientÛ, kter˘m se vrací nadûje,
oceÀovat pﬁátelství se spolupracovníky a moci mít jistotu, Ïe jeden
v druhém máme oporu, jedni druh˘ch si váÏíme a spolu pﬁemáháme starosti a nápor práce. V Domovû spontánnû sdílíme radost i obtíÏe, spolu slavíme, spolu se zdravíme a smûjeme, spoleãnû udrÏujeme vzácnou atmosféru, kterou vnímají v‰ichni pﬁíchozí i pacienti
v na‰í péãi. Pﬁíklad osobního nasazení kaÏdého z nás je silnou morální autoritou, která vûci skuteãnû mûní k lep‰ímu.

Sestra Konsoláta Mgr. M. Fr˘decká
pﬁedstavená

3. Poskytované sluÏby
A) Sociální pobyty pro seniory – odlehãovací sluÏba
Posláním odlehãovací pobytové sluÏby je zajistit uÏivateli na
pﬁechodnou dobu bydlení a maximální podporu, na jakou byl
zvykl˘ doma a která mu z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemÛÏe b˘t v souãasné dobû poskytnuta rodinou nebo peãovatelem. Domov má nyní
pro tuto sluÏbu vyhrazeno 13 míst.
Základní nabídka sluÏeb obsahuje:
• ubytování v tﬁí a dvoulÛÏkov˘ch pokojích
• celodenní stravování
• úklid
• praní prádla
• pomoc a podporu v bûÏn˘ch ãinnostech
• nepﬁetrÏitou o‰etﬁovatelskou péãi
• pomoc pﬁi sebeobsluze seniorÛ s poruchami hybnosti nebo
zdravotním postiÏením
• zdravotní a lékaﬁskou péãi.
KaÏd˘ uÏivatel má svého klíãového pracovníka k individuální
podpoﬁe pﬁi poskytování sluÏeb.
Na‰e péãe obsahuje také základní kondiãní rehabilitaci. Zaﬁízení v‰ak není urãeno k intenzívní odborné rehabilitaci. Úsek
fyzioterapie usiluje o obnovení schopností sebeobsluhy, nácvik
chÛze a pohybov˘ch schopností. Tím se také uÏivatelé zlep‰ují
i psychicky, kdyÏ se mohou radovat z mal˘ch, a pﬁesto zﬁeteln˘ch
pokrokÛ.

ã. úãtu 1061010610/5500, Raiffeisenbank
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• vyplní Îádost o pﬁijetí (ke staÏení na www.domovrepy.cz), dodá
aktuální lékaﬁskou zprávu a sociální pracovnice Domova s ním
provede sociální ‰etﬁení
• po zhodnocení pﬁedloÏen˘ch podkladÛ v komisi je zájemci neprodlenû sdûlen v˘sledek a domluven termín nástupu
• pokud pﬁijetí není moÏné (Domov poÏadovanou sluÏbu neposkytuje, není volná kapacita nebo zdravotní stav vyluãuje
pobytovou sociální sluÏbu), je zájemci poskytnuto poradenství, jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty kontakty.
V prÛbûhu roku 2010 (resp. od 1.7.2010) jsme ze závaÏn˘ch dÛvodÛ museli provést redukci lÛÏek, která byla vyãlenûna pro odlehãovací sluÏbu z 34 na 13. V rámci tohoto stavu jsme poskytli
péãi celkem 179 klientÛm. PrÛmûrná délka pobytu klienta ãinila 45 dní.

K udrÏení tûlesné i du‰evní aktivity pﬁispívá velkou mûrou
i ergoterapie. Pomáhá odpoutávat pozornost seniorÛ od obtíÏí
nemoci a pokroãilého vûku, udrÏovat dobrou náladu, motivovat
k pohybu, cviãit jemnou motoriku i pamûÈ.
Pobyt seniorÛ v Domovû je obohacován prÛbûÏn˘mi kulturními aktivitami a koncerty, jichÏ se mohou zúãastÀovat i nemocní
na vozíku.
V aktivizaci spolupracují s personálem také dobrovolníci, kteﬁí pﬁicházejí nabídnout svÛj ãas a vûnují ho rÛzn˘m zpÛsobem.
V neposlední ﬁadû je péãe o seniora naplÀována i nabídkou
duchovní sluÏby – v míﬁe, v jaké o ni sám projeví zájem.

B) Denní stacionáﬁ
Denní pobyty v pﬁíjemném prostﬁedí stacionáﬁe jsou 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. Takto je
moÏné prodlouÏit dobu, kdy senioﬁi mohou b˘t doma o veãerech a víkendech, necítí se ze svého pﬁirozeného prostﬁedí vylouãeni pﬁedãasn˘m umístûním v trvalém zaﬁízení sociálních sluÏeb a zároveÀ tato pomoc velmi dobﬁe v˘chovnû pÛsobí na dûti
a mladé lidi v rodinách, kteﬁí je stále vnímají jako ãleny své rodiny a uãí se o nû peãovat.
O tyto lidi vesmûs nemocné, handicapované fyzicky a je‰tû
ãastûji i du‰evnû, je bûhem pobytu ve stacionáﬁi v‰estrannû postaráno. Mají zde zaji‰tûno celodenní stravování, hygienickou

Profesionální péãe takto spojuje práci zdravotnického personálu, pracovníkÛ pﬁímé (sociální) péãe i odborn˘ch sluÏeb do
jediného celku, v nûmÏ je vnímán ãlovûk cel˘ se v‰emi jeho fyzick˘mi, du‰evními i duchovními potﬁebami. Právû v celostním
pojetí spoãívá tûÏi‰tû ve‰keré péãe – to je v celkovém pﬁístupu
k ãlovûku. V‰ichni zamûstnanci, vãetnû tûch, kdo obstarávají související sluÏby, usilují o to, aby u nás byl vytváﬁen pocit domova,
kde jsou pacienti laskavû pﬁijati, kde jsou respektovány jejich
oprávnûné poÏadavky a pﬁání, kde pociÈují ve svém stáﬁí úctu
a lidskou dÛstojnost.

Postup pﬁi podání Ïádosti o odlehãovací sociální sluÏbu:
• zájemce obdrÏí základní telefonické nebo osobní informace
od vedení Domova nebo pﬁímo od sociální pracovnice

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank
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péãi, pestr˘ program, sloÏen˘ z rÛzn˘ch aktivit: ergoterapie, rehabilitaãních ãinností, pobytu na vzduchu v pûkném poãasí
a mnoh˘ch dal‰ích ãinností. Denní program je pﬁizpÛsobován
jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu a individuálním potﬁebám.
Touto spoleãnou ãinností je zároveÀ uspokojována i jejich potﬁeba sociálního kontaktu ve skupinû, kdeÏto doma by pﬁeváÏnou ãást dne byli osamoceni.
Denní stacionáﬁ je otevﬁen ve v‰edních dnech od 7 do 16. 30
hod. Jeho kapacita ãítá 25 míst. V roce 2010 jsme v denním stacionáﬁi obslouÏili celkem 33 klientÛ.
V pﬁípadû zájmu o umístûní seniora nebo zdravotnû postiÏeného ãlovûka je moÏno se obrátit na vedoucí denního stacionáﬁe (tel: 775 851 646, 773 510 045, 235 323 248, fax: 235 302 720,
e-mail:stacionar@domovrepy.cz).

C) Zdravotní pobyty pro seniory
Na lÛÏkách následné a dlouhodobé péãe umoÏÀujeme doléãovací a rehabilitaãní pobyty po dobu, kdy uÏ pacienti nepotﬁebují akutní lékaﬁskou péãi, ale neobejdou se bez péãe o‰etﬁovatelské. Aby se mohli pokud moÏno ve zlep‰eném stavu vrátit do
sv˘ch rodin anebo stabilizováni pﬁejít do trvalého zaﬁízení sociálních sluÏeb, stará se o nû t˘m lékaﬁÛ a zdravotnického personálu. SluÏba nemocn˘m zahrnuje rovnûÏ v‰estrannou aktivizaci,
napﬁíklad úãastí na kulturních poﬁadech, na rÛzn˘ch akcích spolu s dobrovolníky a kvalifikovan˘mi pracovníky. Za pﬁispûní duchovních sluÏeb vytváﬁíme pohodové a dÛstojné prostﬁedí a snaÏíme se pﬁijímat pacienty se v‰emi jejich pﬁáními a potﬁebami.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

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.

Postup pﬁi podání Ïádosti o zdravotní pobyt:
• zájemce obdrÏí základní telefonické nebo osobní informace
od vedení Domova nebo pﬁímo od sociální pracovnice
• vyplní Îádost o pﬁijetí (ke staÏení na www.domovrepy.cz), dodá
aktuální lékaﬁskou zprávu a sociální pracovnice Domova s ním
provede sociální ‰etﬁení
• po zhodnocení pﬁedloÏen˘ch podkladÛ v komisi je zájemci neprodlenû sdûlen v˘sledek a domluven termín nástupu
• pokud pﬁijetí není moÏné je zájemci poskytnuto poradenství,
jak v této situaci postupovat dál a nabídnuty kontakty.
Následnou zdravotní péãi jsme v roce 2010 poskytli na 60 lÛÏkách (od poloviny roku byl poãet lÛÏek zv˘‰en na 79) 368 pacientÛm. PrÛmûrná délka pobytu ãinila 42 dní.
Finanãnû tyto sluÏby podporují zejména MPSV, Hlavní
mûsto Praha, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 4, Praha 17 , Praha 2,
Praha 13, Ministerstvo zdravotnictví âR, Diplomatic Spouses
Association in Prague, o. s. a zdravotní poji‰Èovny.

ã. úãtu 1061010610/5500, Raiffeisenbank
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4. Projekty roku 2010
V prÛbûhu roku 2010 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehãovací sluÏba
• Denní stacionáﬁ pro seniory a zdravotnû postiÏené
• Nároãná o‰etﬁovatelská následná péãe o pacienty v pokroãilém vûku
• Nároãná o‰etﬁovatelská péãe o chronicky nemocné pacienty
v pokroãilém vûku
• Tréninkové zamûstnávání odsouzen˘ch Ïen ve v˘konu trestu
• Odpoãinková zahrada – I. etapa
• PomÛcky pro inkontinentní osoby a zdravotnick˘ materiál
• Sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy
• Spoleãnû - cyklus interaktivních koncertÛ a divadelních pﬁedstavení pro seniory a dûti
• Slavnost v zahradû, Modlitba za nemocné
• Dárcovská SMS na rok 2010

Co se nám podaﬁilo
Sanitáﬁsk˘ Kurz sv. Zdislavy
V samostatné ãásti budovy Domova sídlí Oddûlení v˘konu trestu pro Ïeny, které je souãástí Vazební vûznice v Ruzyni. Odsouzené Ïeny spolu s námi pracují na rÛzn˘ch úsecích, zvlá‰tû ve
v‰ech pomocn˘ch provozech Domova: v kuchyni, prádelnû,
v úklidu a na zahradû. MoÏnost rozmanité a smysluplné práce
v kolektivu spolupracovníkÛ, zapojení do v‰eho, co je zde dopﬁáno pacientÛm, napﬁ. nejrÛznûj‰ích kulturních a spoleãensk˘ch událostí vãetnû duchovní péãe, i celkovû velmi pûkné prostﬁedí má na Ïeny v˘raznû kladn˘ vliv a napomáhá k udrÏení sociálních kontaktÛ a získání dobr˘ch návykÛ. Setkávání se svûtem
nemocn˘ch se jim stává podnûtn˘m pﬁínosem pro zmûnu jejich
sm˘‰lení, pﬁátelsk˘ a vstﬁícn˘ postoj zamûstnancÛ jim pomáhá
pﬁehodnotit svou minulost a rozhodnout se pro dobré znovuzaãlenûní do spoleãnosti. Pro vybrané Ïeny poﬁádáme dvakrát roãnû rekvalifikaãní sanitáﬁsk˘ kurz sv. Zdislavy, kter˘ je akreditován
Ministerstvem zdravotnictví a ve kterém se jim dostane odborné
teoretické pﬁípravy i praxe. Po absolvování kurzu jsou zaﬁazeny
jako sanitáﬁky na oddûlení. Zv˘‰ení kvalifikace uÏ mnoha Ïenám
pomohlo po propu‰tûní z v˘konu trestu najít vhodné zamûstnání a uplatnit nabyté znalosti a zku‰enosti.
Realizaci kurzu odbornû a organizaãnû zaji‰Èuje Domov
a finanãnû ho v roce 2010 podpoﬁila VûzeÀská sluÏba âR.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Domov sv. Karla Boromejského
Technick˘ provoz
V roce 2010 byla provedena v˘mûna a modernizace automatick˘ch elektrorozvadûãÛ v celkové hodnotû 370 tis. Kã. Na
rizikov˘ch místech rozvodÛ v˘mûníkové stanice a kotelny byly vymûnûny ‰oupata a uzávûry. Probûhla také v˘mûna plynového
bojleru a po‰kozen˘ch radiátorÛ (celkem za 175 tis. Kã). Uskuteãnila se i plánovaná modernizace automatiky ﬁízení náhradního zdroje (za 38 tis. Kã).
Za podporu dûkujeme Kongregaci Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského a mnoha firemním i individuálním dárcÛm.
Bezbariérová odpoãinková zahrada
V rámci dal‰í fáze projektu budování odpoãinkové zahrady
bylo dokonãeno odpoãinkové zákoutí s okrasn˘mi pergolami,
které bude slouÏit k posezení v zahradû pacientÛm Domova i jejich náv‰tûvám. Zahradní loubí bylo pﬁevzato v srpnu 2010 a v záﬁí
probûhla jeho kolaudace.
V roce 2011 bychom rádi pokraãovali ve zvelebení ãásti zahrádky, do které je pohled z laviãek osazen˘ch právû v zahradním loubí. Na‰i vizi ztvárÀuje maketa zhotovená v˘tvarníkem
a zahradním architektem panem Miroslavem Pacnerem.
Za dlouhodobou podporu dûkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, sestﬁe Monice Weidenkopf z Mnichova, spoleãnosti LandART atelier s.r.o. a panu Ing. arch. Stanislavu Bûhalovi.
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Denní stacionáﬁ
Díky prostﬁedkÛm z veﬁejné sbírky jsme mohli vybavit cviãnou
kuchyÀku v denním stacionáﬁi novou kuchyÀskou linkou s moderními elektrospotﬁebiãi. Cviãná kuchyÀka slouÏí klientÛm, kteﬁí v rámci ergoterapie spoleãnû s personálem peãou napﬁ. cukroví na Vánoce i Velikonoce a procviãují si tak jemnou motoriku.
Zapojení se do prací v kuchyni pﬁipomíná domácí prostﬁedí a napomáhá tak k dobrému pocitu klientÛ, Ïe nejsou vytrÏeni z bûÏného domácího Ïivota. Do prací se zapojují jak Ïeny, tak muÏi.
Na provoz denního stacionáﬁe v˘znamnû pﬁispívají MPSV,
Hlavní mûsto Praha a Mâ Praha 6.
Cena Makropulos
V roce 2010 obdrÏel ná‰ Domov od Ministerstva zdravotnictví
âR Cenu Makropulos. Toto ocenûní nám bylo pﬁedáno v historické budovû Národního divadla u pﬁíleÏitosti Mezinárodního
dne seniorÛ.
Cena je nazvána podle divadelní hry Karla âapka, která dom˘‰lí odvûkou lidskou touhu po nekonãícím Ïivotû a pﬁipomíná, Ïe nestaãí pﬁidat Ïivotu léta, ale je tﬁeba dát jim vût‰í kvalitu.
Ministerstvo ji kaÏdoroãnû udûluje jako ohodnocení mimoﬁádného a v praxi osvûdãeného projektu ﬁe‰ícího zdravotní a zdravotnû sociální potﬁeby seniorÛ v âeské republice.

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

5. Zdroje financování
K údûlu neziskov˘ch organizací patﬁí, Ïe nemají záruku
finanãních zdrojÛ. Obecnû se dá ﬁíci, Ïe tím více mají silnou
motivaci udrÏet své poslání, a proto usilovnû hledají moÏnosti
dofinancování pomocí grantÛ, Ïádostí o dotace, o podporu
individuálních a firemních dárcÛ apod.
V na‰em zaﬁízení jsou základními pilíﬁi vícezdrojového financování dotace, platby poji‰Èoven a klientÛ. Intenzívní práce
oddûlení fundraisingu ruku v ruce s propagací Domova pﬁi kulturních a jin˘ch akcích i prostﬁednictvím veﬁejné sbírky shání
doplÀkové zdroje. Zásluhou dobré povûsti o na‰í péãi o pacienty nám znaãnû pomáhají sponzorské dary a v‰estranná pﬁátelská
pomoc.

TrÏby
Tvoﬁí nejv˘znamnûj‰í ãást zdrojÛ. Jedná se o platby zdravotních poji‰Èoven, v˘nosy z regulaãních poplatkÛ, smluvní pﬁíspûvky nûkter˘ch mûstsk˘ch ãástí a úhrady klientÛ za poskytnuté
sociální pobyty. V roce 2010 trÏby ãinily 40 230 000 Kã.
Dotace a granty
Bez dotací a grantÛ, které tvoﬁí druhou nejv˘znamnûj‰í poloÏku
na‰eho rozpoãtu, by Domov nemûl dostatek prostﬁedkÛ pro svou
sluÏbu. Jsme si toho vûdomi a jsme vdûãní v‰em, kdo nás také
v roce 2010 podpoﬁili. V dotacích a grantech od Ministerstva
práce a sociálních vûcí âR, Ministerstva zdravotnictví âR, Ministerstva kultury âR, Hlavního mûsta Prahy, Mûstské ãásti Praha 6, Praha 17, Praha 4, Praha 2 a Praha 13, Nadace Dagmar
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a Václava Havlov˘ch Vize 97, Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Diplomatic Spouses Association in Prague,
o.s., Nadaãního fondu Maltézského kﬁíÏe, Nadace T-SOFT
ETERNITY, Nadaãního fondu VINCENTINUM, Hospitální nadace Franti‰ka Antonína hrabûte Sporcka v Kuksu a Nadace Dûti
– kultura - sport jsme získali celkovou ãástku 7 688 000 Kã.
Podpora ze státních dotací k na‰í lítosti vykazuje rok od roku klesající tendenci. Oproti minulosti dotace klesly o 21 %, coÏ pÛsobí rostoucí problémy v zabezpeãení financování tak nároãného provozu jak˘m je nepﬁetrÏitá ãtyﬁiadvacetihodinová o‰etﬁovatelská sluÏba nemocn˘m.

Individuální dárci
Díky individuálním dárcÛm jsme v roce 2010 obdrÏeli na provoz Domova 2 549 000 Kã. Je nám líto, Ïe nemÛÏeme veﬁejnû podûkovat v‰em, kteﬁí se o tuto sumu zaslouÏili, neboÈ jejich v˘ãet
by pﬁesahoval moÏnosti této zprávy. Upﬁímnû si v‰ak váÏíme v‰ech
bez ohledu na v˘‰i poskytnutého daru.
Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2010 podpoﬁily
celkovou ãástkou 1 812 000 Kã. Na‰i vdûãnost a podûkování si
zaslouÏí zejména následující: AeskuLab, s. r. o., Agentura F& F,
AKCENT PRAHA GROUP a. s., Alsima, a. s. , AND, spol. s r. o.,
Arsprint, spol. s r.o., ANTIA FINANCE a. s., Arcorn s. r. o., ATREA, spol. s r. o., AVG Technologies CZ, s. r. o., BHL Consult,
spol. s r. o., Bohemia patchwork klub, BOHEMIA SEKT a. s.,
CEPONA, s. r. o., C.I.P.A spol. s r. o., COMAP, spol. s r. o.,
COMENIUS, pan-evropská spoleãnost pro kulturu, vzdûlávání
a vûdecko-technickou spolupráci (Ing. Karel Muzikáﬁ), COMMERZBANK Aktiengesellschaft, poboãka Praha, CONTOUR,
s. r. o., âeská a slovenská obec dûlostﬁelecká, âeská dominikánská provincie, âVUT v Praze, fakulta stavební, D.U.K. H&C
s. r. o., Dana Jodasová – paspartování, Diplomatic Spouses Association in Prague, o. s., DMA Praha s. r. o., Donath-Burson-Marsteller s. r. o., ELTODO EG, a. s., EUREST, spol. s r. o., Fincentrum, a. s., Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárcÛ o.s.,
GE Money Bank, a. s., Henkel âR, spol. s r. o., IDS Scheer âR,
s. r. o., Ing. Josef Civín – auditor, Ing. Petr Soukup, International Women’s Association of Prague, o. s., Jan Volf, Jaroslav Hájek autodoprava, JHS Laboratory, s. r. o., JLV, a. s., JUDr. Eduard Ky‰persk˘, notáﬁ, JUDr. Lenka Vanãatová, advokátka , JUDr.
Olga Erhartová, Kanadská obchodní komora v âeské republice,
Kongregace Milosrdn˘ch sester sv. Karla Boromejského, Korá-
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Domov sv. Karla Boromejského
lek Základní ‰kola praktická, Králíãek, s. r. o., Lepton studio,
spol. s r. o., Lesy Steinsk˘ch, spol. s r. o., Linde Gas a. s., LIRA,
obrazové li‰ty a rámy, a. s., Marius Pedersen a. s., Martin Novák
– zámeãnické a montáÏní práce, MEDLIN s. r. o., Mgr. Radek Pokorn˘, advokát, Miloslava Procházková AVANTI, Miroslav âern˘ , MK - NEMO s. r. o., Mramorka, s. r. o., MUDr. Hana MojÏí‰ová , MUDr. Jan Bárta, OKI SYSTEMS, s. r. o., OKIN GROUP,
a. s., Oska, s. r. o., Pekárna Erika, PhDr. Ivana Pálková , Plaveck˘ klub ·IPKA, s. r. o., PRAGOPROJEKT, a. s., PraÏská plynárenská, a. s., PraÏské sluÏby, a. s., pro.libri, o. s., Sadovnictví a zahradní servis, scanservice a. s., Skupina nezávisl˘ch podnikatelÛ Romana âíÏka, SOFTRONIC Praha a. s., Svaz ãesk˘ch
a moravsk˘ch v˘robních druÏstev, Sybera Enterprises spol. s r. o.,
The Prague Concert Co., s. r. o., TRAMAZ, a. s., T-SOFT a. s.,
VûzeÀská sluÏba âR, Viveka s. r. o., Zahradnické centrum Chládek, Záti‰í Catering Group a. s., ZENOVA services s. r. o., ZO
Chirmax s. r. o. a dal‰í.

Veﬁejná sbírka
V ãervnu roku 2010 jsme zahájili novou veﬁejnou sbírku, která probíhá na základû povolení MHMP z 24. 5. 2010 pod ã. j.
S-MHMP/399220/2010 a bude ukonãena v roce 2013. Získané
prostﬁedky poslouÏí na podporu ãinnosti Domova a také na vybudování odpoãinkové zahrady pro seniory, jejich náv‰tûvy, ale
i ‰irokou veﬁejnost, která Domov nav‰tûvuje v rámci poﬁádan˘ch
kulturních akcí.
Ze sbírky jsme poﬁídili nové vybavení prádelny – mandl a praãky, dále kuchyÀskou linku do cviãné kuchyÀky v denním stacionáﬁi, Ïidle na jednotlivé o‰etﬁovací stanice, televizory do pokojÛ pacientÛ, zdravotnick˘ materiál a pomÛcky pro inkontinentní osoby.
V roce 2010 jsme prostﬁednictvím veﬁejné sbírky získali
836 000 Kã.
Dûkujeme v‰em dárcÛm, kteﬁí nám do sbírky na úãet
ã. 1061010610/5500 u Raiffeisenbank pﬁispûli.
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.
Za rok 2010 jsme prostﬁednictvím dárcovsk˘ch SMS obdrÏeli celkem 9 909 Kã (tj. 367 SMS). Dûkujeme v‰em, kteﬁí zasláním
dárcovské SMS tento projekt podpoﬁili.
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Kulturní akce
Souãástí Domova je zrekonstruovan˘ kostel sv. Rodiny, kter˘
je vymalován tzv. beuronskou malbou a sk˘tá pﬁíjemn˘ prostor
pro konání koncertÛ a rÛzn˘ch vystoupení. RovnûÏ v refektáﬁi
Domova a na pódiu v prostorách zahrady se konají kulturní akce
na‰e, ale i spﬁátelen˘ch organizací (napﬁ. tradiãní Dûtská pouÈ).
Za léta svého pÛsobení se Domov stal kulturním stánkem zejména pro ﬁepskou veﬁejnost. Kombinací kulturních aktivit pro
potﬁeby pacientÛ a veﬁejnû pﬁístupn˘ch akcí se podaﬁilo propojit Ïivot v Domovû s Ïivotem lidí, kteﬁí Ïijí v ¤epích a blízkém okolí. Nav‰tívit koncert nebo jinou kulturní událost u nás v‰ak mohou lidé odkudkoliv.
V roce 2010 se uskuteãnily následující kulturní akce:
Koncerty a vystoupení:
âeská m‰e vánoãní v provedení pûveck˘ch sborÛ Kamarádi
a Camerata, Komorní podveãer s tóny harfy a flétny – Duo Semplice, StaropraÏské písniãky v podání nûkolika b˘val˘ch ãlenÛ
skupiny ·lapeto, koncert Tria Makabara, Zhudebnûná poezie
pro v‰ední den v podání kytaristky Milady Karez, Flétna a klavír
– koncert ÏákÛ KS PrÛhon uãitelky Zuzany Hrbkové, Zpívejte
s námi – mal˘ koncert Two Voices, Velikonoãní koncert duchovní
hudby – Bﬁevnovsk˘ chrámov˘ sbor, Velikonoce se Z· U Boroviãek, Jaro v kaÏdém vûku – pûveck˘ sbor Îivot 90, koncert francouzského smí‰eného sboru Insa de Lyon, Baroko a souãasnost
– komorní soubor uãitelÛ a ÏákÛ ZU· Praha 4 – JiÏní Mûsto, Hudba pro radost – vystoupení dûtí ze ZU· Kﬁtinská Praha 4, koncert Evy Pilarové ke Dni matek, Jarní Musi-Canti – ﬁepsk˘ dûtsk˘
pûveck˘ sbor, koncert duchovní hudby – smí‰en˘ sbor Cantus

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Amici, Hudební rozjímání – koncert duchovní hudby R. Jiráska
a M. ·imka, Muzeum v nás – koncert Two Voices, Jarní pohlazení – koncert smí‰eného sboru Oktopus, Kytarová dueta – A. Jí‰ová a J. Nouzová, koncert skupiny Asonance, Cestiãka k domovu – houslov˘ koncert V. a P. Eretov˘ch, Musica e Danza – ãeské
a moravské lidové písnû, Písniãky Jirky âerného – kﬁesÈansk˘ folk,
Bejvávalo – ãeské národní písniãky, Krásné nálezy – koncert Two
Voices, Koncert pro Domov – Vladimír Mi‰ík a âDG, Tap Tap
Orchestr, Smyãcov˘ koncert – V. SÛva a V. Veãerová, koncert Musica Bellissima, koncert Sboru ﬁádu sv. Huberta, Vá‰eÀ k hudbû
– houslov˘ koncert PraÏské konzervatoﬁe a Hudebního gymnázia, Goldbergovské variace – klavírní koncert F. Jirky, Vánoãní
koledy a pastorely – PraÏsk˘ komorní sbor, Adventní koncert
Hornického pûveckého sboru Kladno, Adventní koncert Cantus Amici, Adventní koncert – J. Ho‰ek a jeho pﬁátelé, âeská
m‰e vánoãní – pûveck˘ sbor ACANT, koncert dûtského sboru Radost Praha, Vánoãní koledy evropské i ãeské – komorní smí‰en˘
sbor Kakofon, tradiãní koncert Modlitba za nemocné.
V˘stavy:
Loutky a housle – v˘stava obrazÛ studentÛ atelieru uÏité malby Soukromé stﬁední umûlecké ‰koly designu, s. r. o., Paralelní
svûty – v˘stava pedagogÛ Soukromé stﬁední umûlecké ‰koly designu, s. r. o., V˘lety po jiÏní Evropû – v˘stava fotografií Zuzany
Vopálkové, Obrázky pro radost – v˘stava akvarelÛ ak. mal. Jana
Herinka, Patchwork pro jaro a léto – v˘stava v˘robkÛ Bohemia
patchwork klubu, Jasná mysl – obrázky a básniãky Honzy Volfa,
Korálky radosti – v˘stava v˘tvarn˘ch prací dûtí ze Z· speciální Korálek Kladno.
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Divadlo:
âertÛv ‰vagr – divadlo ANPU, Entent˘ky – divadlo Viola, KonÏert – divadlo Minor, Oslík a ti druzí – divadlo DNO, Rakovnická vánoãní hra – divadlo TY-JÁ-TR.
Dûkujeme Ministerstvu kultury âR, Mûstské ãásti Praha 17
a Nadaãnímu fondu Maltézského kﬁíÏe za podporu kulturních
aktivit a také dobrovolníkÛm a Ïenám z Klubu seniorÛ ¤epy za
pomoc pﬁi organizaci na‰ich kulturních akcí.

Dûkujeme také o.s. Zdravotní klaun za zaji‰tûní pravideln˘ch
páteãních náv‰tûv zdravotních klaunÛ u lÛÏek na‰ich pacientÛ.

Prodej sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ
Bûhem charitativních bazarÛ a dobroãinné aukce jsme prodávali pﬁedmûty darované sponzory, diáﬁe k nastávajícímu
15. v˘roãí sluÏby Domova nemocn˘m seniorÛm a také v˘robky
klientÛ denního stacionáﬁe. Prodejem tûchto pﬁedmûtÛ jsme
získali 93 289 Kã.

6. Finanãní zpráva – V˘sledek hospodaﬁení
Rozvaha (v tis. Kã)
Aktiva

2010

2009

2008

Dlouhodob˘ majetek
z toho: nehmotn˘ majetek
hmotn˘ majetek
finanãní majetek
oprávky k dlouhod. majetku

4 416
138
18 262
0
-13 984

4 047
138
18 361
0
-14 452

3 483
138
17 007
0
-13 662

Krátkodob˘ majetek
z toho: zásoby
pohledávky
finanãní majetek
jiná aktiva

24 880
416
6 765
17 004
695

30 558
609
3 748
26 006
195

28 928
718
3 022
25 032
156

Aktiva celkem

29 296

34 605

32 411

Pasiva
Vlastní zdroje
z toho: vlastní jmûní
fond L. Zemánkové
v˘sledek hospodaﬁení
neroz. zisk, neuhr. ztráta min. let
Cizí zdroje
z toho: rezervy
dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
jiná pasiva
Pasiva celkem
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2010

2009

2008

22 823
23 647
109
-5 233
4 300

28 075
23 696
79
431
3 869

27 371
23 452
49
655
3 215

6 473
0
0
6 272
201

6 530
0
0
6 250
280

5 040
0
0
4 811
229

29 296

34 605

32 411
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V˘kaz zisku a ztrát (v tis. Kã)
Náklady

2010

2009

2008

spotﬁeba materiálu
spotﬁeba energie
sluÏby
osobní náklady celkem
danû a poplatky
ostatní náklady celkem
odpisy, tvorba rezerv a opravn˘ch poloÏek
Náklady celkem vã. DP

7 776
5 754
7 440
31 442
21
5 521
561
58 515

7 906
5 087
7 302
31 267
36
9 483
449
61 530

6 979
5 122
6 363
27 838
72
1 830
335
48 539

2010

2009

2008

trÏby za vlastní v˘kony
úroky
provozní dotace
pﬁijaté pﬁíspûvky (dary fyz. a práv. osob)
granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses, Sbírka
jiné ost.v˘nosy
trÏby z prod.maj.,zúãt.opravn˘ch poloÏek
V˘nosy celkem

40 230
95
6 923
4 362
1 600
69
3
53 282

39 210
269
8 753
12 448
1 277
4
0
61 961

36 316
192
8 668
3 079
455
23
461
49 194

V˘sledek hospodaﬁení po zdanûní

- 5 233

431

655

Zdroje (v tis. Kã)

2010

%

2009

%

2008

%

Vlastní ãinnost
40 230
z toho: trÏby od poji‰Èovny (VZP,OZP,âNZP)
27 724
trÏby od klientÛ
5 945
trÏby od Mâ Praha 6, 13, 17
3 141
poplatek za hospitalizaci
1 331
ost. ãinnost (pﬁeúãt. el., voda, nájem, stravné)
2 089
Provozní dotace
6 923
z toho: MPSV
3 569
MHMP
1 737
MZ âR, MK âR
330
Mûstské ãásti Praha 2, 4, 6, 13, 17
1 287
Pﬁijaté pﬁíspûvky
5 962
z toho: dary fyzick˘ch osob
2 549
dary právnick˘xh osob
1 812
granty NDD, Vize 97, Diplom. Spouses Association
765
veﬁejná sbírka
836
Ostatní v˘nosy
167

75,5

63,3

0,4

36 316
23 889
5 100
3 115
1 162
3 050
8 668
5 162
2 286
100
1 120
3 534
2 050
465
455
564
676

73,8

0,3

39 210
26 173
5 794
3 101
1 133
3 009
8 753
5 162
1 892
380
1 319
13 725
11 584
864
500
777
273

100,0

61 961

100,0

49 194

V˘nosy

V˘nosy celkem
Investiãní dotace MZ âR
Zdroje celkem

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

53 282

13,0

11,2

14,1

22,2

0

0

354

53 282

61 961

49 548

18,5

6,3

1,4
100,0
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spojení: tram ã. 9, 10, koneãná zastávka – Sídli‰tû ¤epy, bus ã. 164, zastávka ·kola ¤epy

7. Dobrovolníci
Domov má 28 stál˘ch dobrovolníkÛ, jejichÏ obûtavá práce si
zaslouÏí na‰i úctu a obdiv. Pacienti i dobrovolníci si vzájemnû
poskytují pochopení, oporu, vznikají nová pﬁátelství. Osamocení lidé si mají s k˘m popovídat, svûﬁit své bolesti a starosti, je pro
nû nesmírnû dÛleÏité, Ïe nûkdo druh˘ na nû má ãas a projevuje
o nû zájem. Dobrovolnick˘ t˘m se roz‰íﬁil o mladé studenty, kteﬁí si v této rychlé dobû nalezli ãas, aby potû‰ili nemocné seniory
a ukrátili jim dlouhou chvíli. Mladí lidé pomáhají i pﬁi organizaci kulturních akcí a pﬁiná‰ejí do Domova radost a „svûÏí vítr“.
Dûkujeme v‰em na‰im dobrovolníkÛm za jejich nezi‰tnou pomoc.

8. Partneﬁi
Dûkujeme za pﬁízeÀ na‰im partnerÛm a médiím. Jsou to:
AMA, Asociace manaÏerÛ absolventÛ, o. s., Arcidiecézní charita
Praha, AV-PARK s. r. o., Co, kdy v Praze, âeská televize, âesk˘
rozhlas Regina, Emauzsk˘ klá‰ter, Farní charita Strahov, Fórum
dárcÛ, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, Hospodáﬁské noviny, Hostivick˘ mûsíãník, ICN o. p. s., International Women’s Association of Prague, Katolick˘ t˘deník, Knihkupectví
u sv. Vojtûcha, Lidové Noviny, Martinoviny, MF Dnes, Místní kultura, Národní památkov˘ ústav, Noviny Prahy 2, OVT VS – ¤epy,
PraÏská Pûtka, portál Scéna, PraÏsk˘ deník, Rádio Proglas, ¤epská sedmnáctka, Spoleãnost pro obnovu ﬁepsk˘ch tradic, o. s.,
STOP – informaãní zpravodaj Mûstské ãásti Praha 13, ·estka –
zpravodaj Prahy 6, Tiskové stﬁedisko âeské biskupské konference, Tv Noe, Zpravodaj praÏské arcidiecéze, Zpravodaj Zliãína a Sobína, Îivot v Rudné.

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.

9. Závûr a podûkování
Na‰e zaﬁízení je také vyhledávan˘m ‰kolícím stﬁediskem pro
ãetné exkurze, 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˘uce nov˘ch zdravotnick˘ch pracovníkÛ.
Partnerské ‰koly:
Stﬁední odborná ‰kola sociální sv. Zdislavy v Praze 2 v Jeãné,
Vysoká ‰kola zdravotnická Praha – Du‰kova, Stﬁední odborná
‰kola specializaãní a Vy‰‰í odborná ‰kola ARITA, s.r.o., 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

ã. úãtu:174-1950304504/0600, ge money bank

Velmi si váÏíme podpory v‰ech, kteﬁí nám umoÏÀují pracovat
ve sluÏbû star˘m a nemocn˘m lidem. SnaÏíme se vytváﬁet takové
podmínky a prostﬁedí, aby u nás byli senioﬁi spokojení a cítili se
co nejlépe. Odmûnou nám je jejich úsmûv a projevená radost.
Tû‰íme se také z uznání jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ. Pﬁipomínáme si tak, Ïe na‰e práce má smysl a stojí za to v ní pokraãovat
navzdory nejist˘m finanãním zdrojÛm.
Srdeãnû Vám dûkujeme za Va‰e dary a podporu, díky nimÏ
mÛÏeme zmírÀovat zdravotní a sociální obtíÏe na‰ich klientÛ a vytváﬁet jim prostﬁedí, kde jsou obklopeni profesionální
péãí, láskou a pochopením.
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