Domov sv. Karla Boromejského

zpráva o hospodaﬁení za rok 2014
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1. Základní
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IČ:
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web:
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Bankovní spojení:
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údaje

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 GE Money Bank
1061010610/5500 u Raiffeisenbank

	Správní

rada
Ing. Jaroslav Dufek, PhDr. Jana Filáčková, JUDr. Jan Kavka, S. M. Amidea Rybecká, MUDr. Jiří Pauli,
Mgr. Marie Šamánková, JUDr. Jiřina Voňková

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.

2. Úvod –

slovo představené

Verba movent, exempla trahunt.
Slova hýbají, příklady t á h n o u .
Je důvod propadat skepsi, jako by v naší době a v našem prostředí nebylo dost
těch, kteří stojí před námi jako dobrý příklad? Stačí se porozhlédnout, stačí chtít
vidět… Kolik skutečně dobrých lidí můžeme i dnes najít – a když každý z nás bude
vědomě i malým světlem, tma noci nebude tak temná, ale prosvětlená tisíci hvězdami…
Před dvaceti lety jsem se u vchodu do kostela sv. Karla naposledy potkala s panem Josefem Kemrem, pacientem naší nemocnice, vezli ho na vozíčku z bohoslužby. Přes svůj už závažný zdravotní stav se usmíval, tiskl nám ruce, děkoval, že může
být v naší péči… Oči zářily v pohublém obličeji, 15. ledna 1995 odešel z tohoto
světa. Jeho starý trabant stál ještě dlouho na parkovišti… Jak rychle těch dvacet
let uběhlo… Nedávno, jako bych si měla připomenout toto výročí, mi oči padly na
jeho slova, která zní jako odkaz. Sám je žil, proto je mohl říkat i druhým:
„Zastav se, člověče! Celý bochník chleba taky najednou nesníš! Zastav se, zůstaň chvíli v klidu. Přemýšlej, uvažuj trochu o sobě. Jak jsi pozdravil dnes dobrý den? Potěšil jsi
člověka? Nepromarnil jsi svěřený čas? Netrčí někde daleko vzadu tvůj bližní a tvoje sobectví hodně, hodně vpředu? Člověk musí zůstat chvíli sám, aby dobře viděl a slyšel druhé,
neobtěžoval jiné svými starostmi, zbavil se strachu a ustrašenosti. Cesta k tomu není tak
složitá. Co je dobré a co je špatné, lidi dobře rozeznají, když chvilku ztichnou…“
Herec Josef Kemr nejen dobře zahrál spoustu divadelních rolí, on především velmi dobře, poctivě, čistě hrál svou
velkou roli svého života. Naučil se mít lidi rád, naučil se darovat jim svým uměním i svým jednáním sebe sama.
Víme, odkud čerpal a posiloval svoje motivace. Byl světýlkem ve tmě světa, jedním z těch, kteří působí blahodárně
na všechny kolem.
V Domově máme hodně skvělých spolupracovníků, kteří podobným způsobem obětavě a nezištně žijí pro druhé.
Jejich slova hýbají srdcem, jejich příklad přitahuje. Proto je pacientům u nás dobře, proto jejich příbuzní a všichni
příchozí vnímají u nás uklidňující a povzbuzující atmosféru. Stačí tak málo, aby v našem světě začalo přibývat hvězd
a noc nebude tak temná. Stačí chtít rozpoznávat v druhých jejich dobré vlastnosti a vážit si jich, stačí chvilku ztichnout, jak říkával Josef Kemr, abychom viděli i naše vlastní klady i zápory, uměli si vážit sebe navzájem a přijímat se
takoví, jací jsme.
Tak se vytváří a udržuje prostředí, které je možno nazývat d o m o v e m.
Děkuji všem, kteří se o to snaží.
Sestra Konsoláta Mgr. M. Frýdecká
představená

zdravotním postižením
• zdravotní a lékařskou péči
Každý uživatel má svého klíčového pracovníka k individuální podpoře při poskytování služeb.

3. Poskytované

služby

A. Sociální pobyty pro seniory
(podle zákona 108/2006 Sb.)

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.

Cílovou skupinu tvoří nemocní senioři v průměrném věku
86 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje různou míru nepřetržité ošetřovatelské péče. Dále pak rodina (pečovatel), které
touto službou poskytujeme na přechodnou dobu nezbytnou
pomoc při trvalé péči o svého rodinného příslušníka.

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.

Základní nabídka služeb obsahuje:
• ubytování v tří a dvoulůžkových pokojích
• celodenní stravování
• úklid
• praní prádla
• pomoc a podporu v běžných činnostech
• nepřetržitou ošetřovatelskou péči
• pomoc při sebeobsluze seniorů s poruchami hybnosti nebo

b) 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.

a) 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 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 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).

c) Zdravotně sociální služby – sociální služby poskytované
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.

B. 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, kdo naše služby využívají.

4. Projekty

roku

2014

Během roku 2014 jsme realizovali následující projekty:
• Odlehčovací služba
• Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
• Náročná ošetřovatelská následná péče o pacienty v pokročilém věku a chronicky nemocné
• Sanitářský kurz sv. Zdislavy
• Antidekubitní systém pro pacienty
• Vybavení koupelen (pořízení pojízdného sprchovacího
lůžka)
• Odpočinková zahrada – náhradní výsadba stromů
• Kulturní projekty – koncert premiér Jakuba Zahradníka
Je jen jedna hudba, Vinobraní v klášteře – 1. ročník, cyklus
adventních a ostatních koncertů
• Dárcovská SMS na rok 2014

Co

se nám podařilo

Odlehčovací služba
Po celý rok 2014 jsme provozovali 13 lůžek určených pro
odlehčovací služby. Nesoběstačným seniorům byla zajištěna
nepřetržitá ošetřovatelská péče včetně jejich aktivizace, zapojení do kulturních akcí a ostatních činností.
V rámci projektu bylo v roce 2014 obslouženo celkem
81 uživatelů, což odpovídalo 5 278 lůžkodnům.
Průměrná délka pobytu uživatele činila 65 dní.

Za podporu odlehčovací služby děkujeme Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR a Hlavnímu městu Praha.

Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené
V průběhu roku jsme v denním stacionáři obsloužili celkem 28 seniorů, z toho tvořilo téměř 60 % občanů MČ Praha
6 (konkrétně 16 uživatelů).
Všestrannou péčí a zajištěním plnohodnotného programu
jsme ulevili rodinám, které se o svého seniora starají a pomohli jim v péči o něj v době, kdy jsou v zaměstnání. Do
stacionáře jsou přijímáni i klienti s Alzheimerovou chorobou
a demencí.
V rámci zkvalitnění služby a maximální pomoci pečujícím
rodinám byla v roce 2011 prodloužena otvírací doba stacionáře o jednu hodinu (od 7.00 do 17.30 hod.). O vysoké kvalitě poskytovaných služeb svědčí i ocenění za nejlepší denní
stacionář roku 2012.
Stacionář byl v roce 2014 vybaven novou tiskárnou a myčkou nádobí. Více pozornosti bylo také věnováno vzdělávání
personálu a klientů v oblasti filozofie, literatury, historie, teologie, psychologie a pedagogiky.
Za podporu provozu denního stacionáře děkujeme Minis‑
terstvu práce a sociálních věcí ČR, Hlavnímu městu Praha
a Městské části Praha 6.

Náročná ošetřovatelská následná péče
– provoz lůžek LDN
Domov provozoval po celý kalendářní rok 77 zdravotních
lůžek s nepřetržitou ošetřovatelskou péčí o nemocné seniory.
Cíl postarat se všestranně o nemocné jsme naplňovali náročnou ošetřovatelskou a rehabilitační péčí, duchovní podporou a duševním obohacením nejrůznějšími kulturními
projekty a aktivizací pacientů.
Následná ošetřovatelská péče byla v roce 2014 poskytnuta
358 pacientům, z toho bylo evidováno 312 osob – občanů
hl. města Prahy.
Za celý rok 2014 evidujeme 24 442 lůžkodnů, z toho 21 262
lůžkodnů za obyvatele hl. města Prahy. Průměrná délka pobytu pacienta činila 68 dní.

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.

Zdravotní služby finančně podporují zejména Hlavní měs‑
to Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Městské části Pra‑
ha 6, Praha 4, Praha 2, Praha 17, Praha 13 a zdravotní po‑
jišťovny, kterým za tuto podporu děkujeme.

Realizaci kurzu odborně a organizačně zajišťuje Domov.
Za finanční podporu vzdělávání, rekvalifikace a zaměstnávání děkujeme Vězeňské službě ČR a Nadačnímu fondu
GSK.

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 smysluplné práce v kolektivu spolupracovníků, zapojení do všeho,
co je zde dopřáno pacientům, např. nejrůznějších kulturních

Pojízdné sprchovací lůžko a antidekubitní systém pro
dlouhodobě ležící pacienty
Pro zajištění většího pohodlí při hygieně imobilních pacientů bylo zakoupeno nové pojízdné sprchovací lůžko. Dále
byl pořízen antidekubitní systém, který slouží k předcházení
proleženin u dlouhodobě ležících pacientů. Za finanční podporu tohoto projektu děkujeme Nadaci Dobré dílo sester
sv. Karla Boromejského a Výboru dobré vůle Nadace Olgy
Havlové.

Výměna ležatého potrubí
Největší investiční akcí roku 2014 se stala výměna ležatého
potrubí (1. a 2. etapa) v suterénu Domova. Jednalo se o akci
náročnou na zatížení zdravotnického provozu, protože muselo proběhnout několik odstávek vody. Zaměstnanci a pacienti Domova toto nelehké období prožili s velkou trpělivostí.
Ke zvládnutí náročné situace napomohl i tým pracovníků
naší údržby, který se snažil o maximální rychlost při rekonstrukci.
Za finanční podporu této akce děkujeme Kongregaci Mi‑
losrdných sester sv. Karla Boromejského.
Odpočinková zahrada
Dařilo se i v budování zahrady, která slouží nejen pacientům, ale i široké veřejnosti při návštěvách četných zahradních
akcí. Díky podpoře Městské části Praha 17 a Praha 6 bylo
v zahradě vysázeno 11 nových stromů.
V létě se dočkali ocenění i dva autoři nově vzniklé křížové
cesty, která se stala součástí meditační zahrady. Básník Alois
Volkman a řezbář Pavel Hladký získali od České biskupské
konference děkovné uznání za významné dílo. Slavnostní
ceremoniál proběhl na Cyrilometodějské pouti na Velehradě.
První rozhlasový přenos koncertu z kostela sv. Rodiny
V dubnu proběhl v kostele sv. Rodiny koncert na podporu
hospiců. Jednalo se o první koncert, který byl vysílán v přímém přenosu na Českém rozhlase, stanici Vltava. Bližší informace uvádíme v kapitole o kulturních akcích.

Koncert premiér Jakuba Zahradníka – Je jen jedna hudba
V červnu se v Klášteře sv. Anežky České uskutečnil koncert
premiér Jakuba Zahradníka u příležitosti skladatelových
50. narozenin a na podporu Domova s názvem Je jen jedna
hudba.
Na úvod koncertu zazněla skladba Anežka k uctění sv. Anežky České v podání malé muzikálové zpěvačky Natálky Grossové. Dětský sbor Českého rozhlasu uvedl pod vedením Blanky Kulínské a za hereckého představení Natálky Grossové
a Filipa Antonia skladbu Živlové. Poté zazněly Otazníky – cyklus dívčích sborů a capella v podání sboru Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy pod vedením Miloslavy Vítkové. První část koncertu završila Missa Egrensis v provedení Kühnova
smíšeného sboru pod taktovkou Marka Vorlíčka.

V druhé části večera zazněla skladba Propadliště času v podání harfenistky Kateřiny Englichové a souboru Musica Pro
Anima pod vedením Rity Čepurčenko. Dalším dílem byl melodram Pohádka, ve kterém si roli čarodějnice zahrála herečka Lenka Vychodilová. Následovalo baletní vystoupení s názvem Záblesk zdánlivosti a ukázka „bardské“ opery Příběh
i ryšavého Hanrahana v provedení souboru historických nástrojů Ensemble Kapelluken pod vedením Jindry Černé.
Na programu spolupracovalo přibližně 90 účinkujících
z významných hudebních těles a večerem provázel pan Lukáš
Hurník.
Za podporu projektu děkujeme: Ministerstvu kultury ČR,
Nadaci Život umělce, Nadaci T‑Soft Eternity, Nadaci Dag‑
mar a Václava Havlových VIZE 97, Nadaci Divoké husy,
Národní galerii, grafickému studiu Lepton, s. r. o. a mediálním partnerům Českému rozhlasu Vltava, Rádiu Proglas,
TV Noe, časopisům Harmonie a Řepská sedmnáctka.

Historicky první vinobraní v klášteře
V září proběhlo poprvé v historii Domova řepské vinobraní, na kterém byla v zahradě zasazena první sazenice vinné
révy. Nastolili jsme tak tradici pěstování vína v řepském klášteře. Sazeničce požehnal P. Lukáš Lipenský, O. Cr. a jejími
kmotry se stali řepský místostarosta Martin Marek a zpěvák
lidových písní Jožka Šmukař.
V průběhu zábavného odpoledne pro celou rodinu vystoupil zpěvák Hynek Tomm, který si jako hosta přivedl herečku
Květu Fialovou. Programu se účastnila cimbálová kapela Jana

Dudyho a také cimbálová kapela Jožky Šmukaře. Taneční
vystoupení zajistila skupina Caramelka pod vedením Jarmily
Vašákové. V průběhu programu bylo možné ochutnat vína
a delikatesy a zakoupit si drobné dárky a občerstvení z chráněných dílen. Postaráno bylo i o zábavu malých dětí, kterým
se věnovalo Mateřské centrum Řepík.
Za podporu této akce děkujeme Městské části Praha 17.

Ocenění služby Domova a jeho představené Městskou
částí Praha 6
Představená Domova sestra Konsoláta převzala v Břevnovském klášteře na slavnostním ceremoniálu, kterým každoročně Městská část udílí čestné občanství, Cenu městské části
Praha 6 - jako výraz poděkování a uznání obětavé služby všech
zaměstnanců po dobu téměř dvaceti let práce pro seniory,
z nichž mnoho bydlí právě v Praze 6.
Odborná konference na téma hospicová a paliativní
péče
Domov slouží i jako středisko vzdělávání zdravotnických
pracovníků. Konají se v něm stáže, exkurze a odborné praxe
studentů a pracovníků ve zdravotnictví i v sociálních službách.
V prostorách Domova se organizují také odborné konference. V říjnu 2014 se v příjemném prostředí denního stacionáře konala konference s tématem hospicové a paliativní
péče, na které přednášeli např. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.,
Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., MUDr. Viola Svobodová
a další odborníci, kteří se profesně věnují paliativní péči.

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.

Tržby
Tvoří nejvýznamnější část zdrojů. Jedná se o platby zdravotních pojišťoven, smluvní příspěvky některých městských
částí a úhrady klientů za poskytnuté sociální pobyty. V roce
2014 tržby činily 44 793 000 Kč.
Dotace a granty
Dotace a granty tvoří druhou nejvýznamnější položku rozpočtu Domova. V roce 2014 jsme získali od Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva kultury ČR, Mi‑
nisterstva zdravotnictví ČR, Hlavního města Prahy, Městské
části Praha 6, Praha 17, Praha 4, Praha 2 a Praha 13, Na‑
dace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadace
Divoké husy, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Nadačního fondu Vincentinum, Nadace Dagmar a Václava
Havlových Vize 97, Nadace T‑Soft Eternity, Nadace Život
umělce, Diplomatic Spouses Association, Nadačního fondu
AVAST a Nadačního fondu GSK celkovou částku 4 721 000
Kč. Děkujeme těmto institucím, nadacím a nadačním fondům
za podporu zdravotnického provozu, lůžkové péče a denního
stacionáře.
Individuální dárci
Díky příspěvkům individuálních dárců jsme v roce 2014
obdrželi na provoz Domova 3 752 000 Kč. Je nám líto, že nemůžeme veřejně poděkovat všem, kteří se o tuto sumu zasloužili, 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.
Firemní a institucionální dárci
Podnikatelské subjekty a instituce nás v roce 2014 podpořily celkovou částkou 769 000 Kč. Naši vděčnost a poděkování si zaslouží především následující: Agentura F & F, AIR
MARINE – ROLLPA Group, s. r. o., Antonín Gründl, Arcidiecézní charita Praha, Arsprint, spol. s r. o., ATREA,
spol. s r. o.. AUTOTRAK, spol. s r. o., CCK servis, s. r. o.,
ComAp, a. s., CONTOUR, s. r. o., CULLIGAN Czech, s. r. o.,

Česká a Slovenská obec dělostřelecká – občanské sdružení,
Dovit, s. r. o., D.U.K. H & C, s. r. o., ELMES Praha, s. r. o.,
Epistav, s. r. o., ERIKA, a. s., Exekutorský úřad – JUDr. Ivo
Luhan, Floraservis Jarmila Pejpalová, Fórum dárců, o. s.,
Hana Kacafírková, ICON Clinical Research, spol. s r. o., Ifield
Computer Consultancy Ltd., o. s., Ing. Jan Červenák – TP,
Ing. Martin Kratochvíl, CSc. – MSK Consulting, Ing. Olga
Melzochová, Ing. Oldřich Petržilka, Jan Volf, Jaroslav Hájek
autodoprava, Jiřina Hovorková, JUDr. Alena Štumpfová,
JUDr. Zdenka Pokorná, KAMPOS, s. r. o., Karel Sazama,
Lepton studio, spol. s r. o., Letiště Praha, a. s., LMC, s. r. o.,
Martin Novák – zámečnické a montážní práce, Mazars, s. r. o.,
MEDLIN, s. r. o., Mevea, s. r. o., Milan Jandák – Autodíly,
Miloslava Procházková AVANTI, MORAMEDICA SE, Mramorka, s. r. o., MUDr. Dagmar Pohunková, MUDr. Hana
Březinová, MUDr. Jan Bárta, Nadační fond Ludmily Zemánkové, OSKA, s. r. o., OSPAP, a. s., ORL Rosička, s. r. o.,
PAMA, a. s., Pekárna Erika, Petr Šimsa, Plavecký klub Šipka, s. r. o., Pražské služby, a. s., Prof. MUDr. Jan Betka –
ORL, s. r. o., RiverHouse, s. r. o., RVES Bublava, s. r. o., Skupina nezávislých podnikatelů Romana Čížka, STAF
FILM, s. r. o., Tomáš Záhoř akad. mal., Trading Czech Tour –
Václav Lebeda, ÚDO, spol. s r. o., Váš autoservis, s. r. o., Vetzub, s. r. o., ŽIVOT 90 a další.

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:
a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky
b) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků
c) prodejem předmětů
d) prodejem vstupenek na veřejná kulturní vystoupení
e) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu.
Celkový stav veřejné sbírky činil v r. 2014 1 141 000 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. Zasláním SMS ve
tvaru DMS DOMOVREPY na č. 87777 obdržel Domov 28,50
Kč z celkové ceny každé zprávy, která činí 30,– Kč. V roce
2014 jsme získali celkem 9 376,50 Kč za 329 DMS.
Děkujeme všem, kteří zasláním dárcovské SMS tento projekt podpořili.
Z nashromážděných prostředků veřejné sbírky jsme zakoupili: velkoobjemovou pračku do prádelny, výpočetní techniku
a programové vybavení, ložní prádlo, ručníky, osušky, vybavení kuchyně (podnosy, příbory, termonádoby, termosky,
teflonové ubrusy), antidekubitní matrace, sprchovací sedačku,
polohovací pomůcky, myčku nádobí do denního stacionáře
a zahradní traktor.

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 (např. tradiční Dětská pouť).
Za léta svého působení se Domov stal kulturním stánkem
zejména pro řepskou veřejnost. Kombinací kulturních aktivit
pro potřeby pacientů a veřejně přístupných akcí se podařilo
propojit život v Domově s životem lidí, kteří žijí v Řepích
a blízkém okolí. Navštívit koncert nebo jinou kulturní událost
u nás však mohou lidé odkudkoliv.

V průběhu roku 2014 se v Domově uskutečnily následující
kulturní akce:
L eden

Tříkrálový koncert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad
Vltavou pod vedením A. Limpoucha
Novoroční flétničky – vystoupení dětí ze ZŠ Na Dlouhém
lánu pod vedením V. Šindelové
My Way – nejslavnější písně Franka Sinatry v podání orchestru Archioni Plus pod vedením M. Macourka
Byzantion – komorní smíšený sbor pod vedením E. Komárkové
Taneční skupina Marietta pod vedením L. Prouzové
Únor

Napříč Persií – zemí Boha a slunce – přednáška L. Vránka
Slavnostní koncert J. Svěceného
Pohádky a příběhy – koncert z orchestrální řady Archioni
Plus pod vedením M. Macourka
Březen

Masopustní průvod dětí ze ZŠ U Boroviček
Jarní koncert mezzosopranistky V. Walterové a jejích žáků
Antonín Dvořák – Slovanské tance II. řada – koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod vedením M. Macourka
Kamenné kroniky Persie – přednáška L. Vránka
Velké děti – výstava lodí modelářského klubu Lány
Duben

Koncert pro hospice – V. Spurný – dirigent, H. Jonášová –
soprán, A. Štajnochrová – 1. housle, M. Malá – 2. housle,
M. Dušek – viola, L. Mašek – 1. violoncello, H. Matyášová –

2. violoncello, moderovala V. Lukařová, hostem byla zakladatelka hospicové péče v Čechách MUDr. M. Svatošová (první koncert vysílaný z kostela sv. Rodiny v přímém přenosu
Českého rozhlasu, stanice Vltava)
Křížem krážem po Japonsku – beseda se sopranistkou Státní opery Praha D. Radosa
Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod
vedením A. Melichara
Jarní koncert žáků Z. Hrbkové
Johannes Brahms – Uherské tance – koncert z orchestrální
řady Archioni Plus pod vedením M. Macourka
Květen

Taneční skupina Primavera pod vedením H. Čermákové
Koncert profesorů a studentů Mezinárodní konzervatoře
Praha
Vystoupení studentů z gymnázia Nad Alejí
Baroko moderním smyčcem – koncert houslistky D. Kláskové
Jarní koncert sopranistky Státní opery Praha D. Radosa
Slavní čeští velikáni – koncert z orchestrální řady Archioni
Plus pod vedením M. Macourka
Cesty po Islandu – beseda s J. Šťovíčkem
Červen

Dětská pouť
Vystoupení žáků a učitelů ze ZŠ U Boroviček
Koncert norského smíšeného sboru Vivace
Je jen jedna hudba – koncert premiér J. Zahradníka
Rodinný koncert – M. a V. Sůvovi, D. Večer
Vystoupení dětí ze ZŠ Hanspaulka
Čeští velikáni v podání studentů prof. V. Walterové

Flétna a klavír – letní koncert žáků Z. Hrbkové
My Way – nejslavnější písně Franka Sinatry v podání J. Štágra v doprovodu orchestru Archioni Plus
Potkala jsem cestou – výstava obrazů M. Leglerové
Dětské flétničky – vystoupení dětí ze ZŠ Na Dlouhém lánu
pod vedením V. Šindelové
Vystoupení studentů z gymnázia Na Zatlance
Z áří
Z duše na papír – výstava obrázků moravské malérečky R.
Jurákové
Trio Sírius – koncert
První vinobraní v klášteře (cimbálová kapela J. Šmukaře, H.
Tomm, K. Fialová, cimbálová kapela J. Dudyho, taneční skupina Caramelka)
Slavné maličkosti – koncert z orchestrální řady Archioni Plus
pod vedením M. Macourka
Ř íjen
Zátiší a zákoutí – výstava fotografií J. Páska
Spirituál kvintet – koncert
Duo Dacapo – koncert
Řepský kvítek pod vedením D. Pfanna
Besharmonie – koncert smíšeného pěveckého sboru pod
vedením L. Sládka
Tomášské dechové kvinteto – koncert
Valčíky a jiné tance – koncert z orchestrální řady Archioni
Plus pod vedením M. Macourka
Odpolední procházka muzikály – D. Radosa, T. Bunni, Š.
Knížetová

Děkujeme všem účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku
na honorář a svým uměním obohatili kulturní život v našem
Domově.
Za finanční podporu kulturních aktivit děkujeme Minis‑
terstvu kultury ČR, Nadaci Život umělce, Nadaci T‑Soft
Eternity, Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Na‑
daci Divoké husy a Národní galerii.
Naši vděčnost si zaslouží rovněž dobrovolníci Domova
a ženy z Klubu seniorů Průhon pod vedením Jany Tvrdkové
za pomoc při organizaci kulturních akcí.

6. Dobrovolníci

Listopad
Od barev podzimu do adventu – výstava fotografií R. Zuzáka
Dušičkový koncert smíšeného sboru sv. Jiří z Vraného nad
Vltavou pod vedením A. Limpoucha
Staropražské harmoniky pod vedením J. Horvátha
Kdo miluje, zmůže všechno! – koncert souboru Fides
VientoMarero Duo – koncert flétna a kytara
Setkání sponzorů a přátel Domova s dobročinnou aukcí
J. S. Bach – Umění fugy – koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod vedením M. Macourka
První adventní koncert – komorní smíšený sbor Gaudium
Cantorum pod vedením Š. Heřmánkové
prosinec
Vánoční koncert nevidomého klavíristy Honzy Jareše
Druhý adventní koncert – Panochovo kvarteto
Vánoční koncert Hornického pěveckého sboru Kladno
Vánoční koncert sopranistky Státní opery Praha D. Radosa
a jejích hostů
Flétna a klavír – vánoční koncert žáků Z. Hrbkové
Třetí adventní koncert – dětský sbor Radost Praha a dívčí
komorní pěvecký sbor Puellae
Živý betlém – vystoupení Pražské taneční konzervatoře pod
vedením R. Khauerové
Koncert šansonierky Z. Bartoškové a jejích hostů
Vánoční koncert Řepského kvítku pod vedením D. Pfanna
Čtvrtý adventní koncert – orchestr Archioni Plus pod vedením M. Macourka, zpěv L. Šťastná

Také v roce 2014 docházeli za pacienty a klienty Domova
stálí dobrovolníci, kterých bylo celkem 20. Tito studenti, senioři, ale i lidé v produktivním věku ve svém volném čase
přicházeli k pacientům, aby si s nimi popovídali, přečetli jim
noviny nebo knihu, doprovodili je do zahrady, zahráli si hry
nebo pobesedovali o kultuře, literatuře a významných osobnostech. Dobrovolníci také pomáhali s organizací koncertů
a společenských akcí.
V průběhu roku se v Domově uskutečnily také dva firemní dobrovolnické dny. V zahradě a u pacientů pomáhali dobrovolníci ze společnosti AXA Česká republika, s. r. o. a na
založení vinice sv. Karla Boromejského v zahradě se podíleli
dobrovolníci z oddělení interního auditu České spořitel‑
ny, a. s.
Dobrovolníci z obou uvedených společností také uspořádali sbírku pro potřeby pacientů Domova.
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a přátelství,
které věnovali našim pacientům a také za práci, kterou přispěli ke zkrášlení klášterní zahrady.

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

zpráva

– Výsledek

hospodaření

2014

2013

2012

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

6 200
138
22 192
0
-16 130

5 932
138
21 281
0
-15  487

5 249
138
20 017
0
-14  906

Krátkodobý majetek
z toho: zásoby
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva

24 825
109
5 843
18 484
389

24 793
307
7 057
16 870
559

25 210
341
6 707
17 685
477

Aktiva celkem		

31 025

30 725

30 459

Pasiva			

2014

2013

2012

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

20 126
24 746
111
274
-5 005

20 125
25 020
109
-1 235
-3 769

21 153
24 813
109
-250
-3 519

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

10 899
0
0
10 869
0

10 600
0
0
10 600
0

9 306
0
0
9 306
0

Pasiva celkem		

31 025

30 725

30 459

Výkaz

zisku a ztrát (v tis.

Kč)

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 FO a PO)
granty NDD, Vize 97, Dipl. Spouses, Sbírka
jiné ostatní výnosy
tržby z prodeje maj., zúčtování opravných položek
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření po zdanění

2014

6 675
4 594
7 493
33 850
72
2 352
715
55 751

2014

2013

7 225
5 391
7 259
34 512
9
2 356
581
57 333

2013

2012

7 196
5 163
8 142
32 567
1
3 304
573
56 946

2012

41 663
528
7 407
4 521
1 585
321
0
56 025

41 002
527
6 776
5 597
1 528
669
0
56 099

41 766
234
7 228
5 177
2 017
310
0
56 732

274

-1 234

-214

2014

2013

2012

Vlastní činnost
44 793
z toho: tržby od pojišťovny (VZP, OZP, ČNZP)
34 254
tržby od klientů, stravování, praní, ubytovny
5 683
tržby od MČ Praha 4, 6, 13, 17
3 130
poplatek za hospitalizaci
0
ost. činnost (přeúčt. el., vody, nájem)
1 726
Dotace a granty
4 278
z toho: MPSV
2 437
MHMP
1 413
MZ ČR, MK ČR
200
Městské části Praha 2, 4, 6, 13, 17
228
Přijaté příspěvky
6 105
z toho: dary FO, dědictví
3 752
dary PO
769
granty NDD, Vize 97, Diplom. Spouses Association 443
veřejná sbírka
1 141
Ostatní výnosy
849

44 146
31 461
5 131
3 144
2 419
1 991
3 632
2 577
825
0
230
7 125
4 313
1 284
660
868
1 196

44 886
31 939
4 041
3 120
2 573
3 213
4 109
2 586
1 004
250
269
7 194
3 738
1 439
1 455
562
543

Výnosy celkem

56 099

56 732

Zdroje (v

tis.

Kč)

Investiční dotace MZ ČR
Zdroje celkem

56 025
0

665

84

56 025

56 764

56 816

8. Partneři
to:

Děkujeme za přízeň našim partnerům a médiím. Jsou

AMA, Asociace manažerů absolventů, o. s., Arcidiecézní charita Praha, AV - PARK, s. r. o., Co, kdy v Praze, Česká televize, Český rozhlas, Farní charita Řepy, Fórum dárců, časopis Harmonie, HESTIA – Národní dobrovolnické
centrum, Hostivický měsíčník, ICN, o. p. s., Katolický týdeník, Knihkupectví u sv. Vojtěcha, Martinoviny, MF
Dnes, Místní kultura, Národní památkový ústav, Neziskovky.cz, o. p. s., OVT VS – Řepy, Pražská Pětka, Pražský
deník, Rádio Proglas, Řepská sedmnáctka, Společnost pro
obnovu řepských tradic, STOP – informační zpravodaj
Městské části Praha 13, Šestka – zpravodaj Prahy 6, Tiskové středisko České biskupské konference, Tv Noe, Zpravodaj pražské arcidiecéze, Zpravodaj Zličína a Sobína,
Život v Rudné.

Naše zařízení je také vyhledávaným školícím střediskem
pro četné exkurze, praxe a stáže studentů středních a vysokých škol, jejichž vedení oceňuje naši péči o pacienty
a má proto zájem o spolupráci při výuce nových zdravotnických pracovníků.
Partnerské školy:
Střední odborná škola sociální sv. Zdislavy v Praze 2
v Ječné, Vysoká škola zdravotnická Praha – Duškova,
Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, s. r. o., Církevní střední zdravotnická škola
Ječná, Vyšší odborná škola zdravotnická Ječná, Taktila –
nestátní zdravotnické zařízení (rekvalifikační kurzy pro
nevidomé), Dvouletá katolická střední škola Vítkova, Dívčí katolická škola Platnéřská, Evangelická akademie Praha,
LF Motol, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Kladno, Vysoká škola pedagogická a sociální Evropská, 1. LF klinika rehabilitačního lékařství.

9. Závěr

a poděkování

Děkujeme všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům, přátelům a příznivcům za pomoc ve službě nemocným a za jejich podíl
na naplňování našeho poslání milosrdné péče o potřebné.
Bez Vašeho přispění a pomoci bychom tak náročnou službu sami nezvádli. Děkujeme Vám za podporu, kterou jste nám po celý
rok 2014 věnovali a prosíme o zachování přízně našemu Domovu i do budoucnosti.
Autoři fotografií: titulní strana: Josef Czwartynski; strany 3–16: Kateřina Vestfálová, Monika Straková.

