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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé, vážení čtenáři,
v uplynulém roce jsme změnili právní formu, takže
již nečtete výroční zprávu občanského sdružení, ale
obecně prospěšné společnosti. Hlavní cíle, činnosti ani
pracovní tým se nezměnily, nová právní forma je ale pro
naše cíle určitě vhodnější, a domníváme se, že je také
transparentnější pro naše dárce a partnery.
Práce s těžce nemocnými, umírajícími a jejich blízkými
bezesporu patří k těm nejnáročnějším. Obtížné byly
i vnější podmínky – stále není dořešeno systémové
financování paliativní péče, a vzhledem k ekonomické
stagnaci a rostoucí konkurenci neziskových organizací je
obtížné získat potřebné zdroje pro činnost. Uplynulý rok
tak pro nás byl i rokem hledání úspor a nových zdrojů,
finančních i lidských. Jsem nesmírně vděčný kolektivu zaměstnanců i dobrovolníků, kteří za této situace
v náročné službě vytrvali, aniž by kvalita jakkoliv utrpěla.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ
VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU
NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO
BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ STATUS NEBO FINANČNÍ MOŽNOSTI.

Jsem také velmi rád, že se náš hospic neizoluje za svými
zdmi, ale naopak se otevírá hned několika směry. Jednak
na místní úrovni, kde se od samého počátku snažíme
začlenit do života obce a prolomit předsudky vedoucí
k izolaci těžce nemocných a umírajících. Jednak směrem
k široké laické veřejnosti, formou zvyšování informovanosti o paliativní péči. A konečně i v odborné komunitě poskytovatelů paliativní péče v celé republice,
aktivní prací v asociaci, účastí na konferencích a stážích. Snažíme se i o navazování mezinárodních kontaktů
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a čerpání zkušeností ze zahraničí. Pro budoucnost naší
organizace je velmi důležité neustrnout v současném
stavu, ale dívat se do budoucna, sledovat trendy vývoje
paliativní péče a stanovovat si reálné cíle.
Obrovský dík si zaslouží všichni, kteří se na práci hospice
a přidružených služeb v uplynulém roce podíleli. Lékaři,
sestry, ošetřovatelé i další zaměstnanci, vedoucí pracovníci, duchovní i četní dobrovolníci. Obdivuji jejich silnou
vnitřní motivaci, která je udržuje při tak náročné práci za
nesnadných podmínek.
Naše práce by nebyla možná bez podpory z mnoha stran,
od úřadů, měst a obcí, firem i individuálních dárců. Jsme
Vám všem za Vaši podporu nesmírně vděčni a věříme, že
Vaši důvěru nezklameme a udržíme si ji i nadále.
RNDr. Jan Rataj
předseda správní rady TŘI, o.p.s.

P

osláním společnosti TŘI, o.p.s. je vytvoření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy,
ať již při doprovázení v těžkých životních situacích nebo
při odpočinku a růstu ve chvílích radosti.

roce poskytovat péči na vysoké úrovni. Víme, že jsme
součástí nejenom našeho hospice, ale celosvětového
hnutí, kterému není lhostejná situace těch nejpotřebnějších.

Naše cíle:
• zajišťovat a zdokonalovat komplexní hospicovou
péči a další sociální služby,
• pokračovat ve stavbě Komunitního domu
a vzdělávacího centra s kostelem Nejsvětější Trojice,
• realizovat vzdělávací projekty pro zaměstnance,
odbornou veřejnost lékařů, zaměstnanců ve
zdravotních a sociálních službách, pro dobrovolníky
i laickou veřejnost.

Vzhledem k charakteru hospicového zařízení je pro nás
nanejvýš důležité, aby měl personál i dobrovolníci mezi
sebou pozitivní mezilidské vztahy a mohli být klientům
oporou. Snažíme se vytvářet takové vstřícné pracovní
prostředí, které pozitivně stimuluje všechny zúčastněné
k dalšímu profesnímu rozvoji a předchází vzniku syndromu vyhoření.

Péče o klienty v terminální fázi nevyléčitelné nemoci
klade vysoké nároky na celý kolektiv. Přes všechny
komplikace, které nám stojí v cestě, nemáme pochyby
o smyslu naší práce a jsme připraveni i v nadcházejícím

Správní rada k 31. 12. 2013
RNDr. Jan Rataj, předseda správní rady (od 18. 11. 2013)
Rudolf Reitz, B.Th.
Martin Čeljuska
Rudolf Reitz, B.Th, předseda správní rady (do 17. 11. 2013)
Ing. Alice Tajerová (do 8. 4. 2013)
Mgr. Josef Švehla (do 17. 11. 2013)
Mgr. Petr Turecký (od 8. 4. 2013 do 17. 11. 2013)

Na hospicové práci jsou nejdůležitější lidé, kteří se podílejí na péči o pacienty. Bez nich by i sebekrásnější zařízení bylo jenom prázdnou budovou. Lékaři, zdravotní
sestry, ošetřovatelé, sociální pracovníci, administrativní
a provozní personál a v neposlední řadě dobrovolníci
tvoří srdce hospice, které dává život celé organizaci.

Dozorčí rada k 31. 12. 2013
Mgr. Josef Švehla, předseda dozorčí rady (od 18. 11. 2013)
MUDr. Renata Koževnikovová
Mgr. Tomáš Trusina
Ing. Jiří Pech, předseda dozorčí rady (do 17. 11. 2013)
Statutární orgán
Rudolf Reitz, B.Th., předseda správní rady (do 17.11.2013)
RNDr. Jan Rataj, místopředseda správní rady (do 17.11. 2013)
Jiří Krejčí, ředitel (od 18.11.2013)
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LŮŽKOVÝ HOSPIC

Pokud si přejete podpořit provoz Hospice Dobrého Pastýře, můžete poslat peníze na náš sbírkový účet číslo:
195477502/0300 vedený u ČSOB.

Foto: Barbora Kuklíková

L

ůžkový hospic má za sebou již pátý rok života.
Nadále trvají obavy lidí z toho, co na ně bude za
dveřmi čekat. První informace obvykle získávají nemocní,
rodiny i sociální pracovníci na našich webových stránkách. Dozvědí se, jak náš hospic vypadá a co nabízí.
Zjistí, že pacienti nemusí celý den ležet sami na lůžku,
ale dle svého zdravotního stavu se mohou účastnit různých aktivit. Umíme pomoci nejen lidem v poslední fázi
onkologického onemocnění, jsme připraveni se postarat
i o pacienty s jinými diagnózami – neurodegenerativními
onemocněními nebo třeba v posledním stadiu AIDS. Pro
všechny zde máme erudovaný zdravotnický personál –
doktory, sestřičky a ošetřovatelky, psycholožku a dobrovolníky, kteří odvádějí vynikající práci, dále duchovní,
kteří do hospice přicházejí pravidelně a mohou být
s pacienty na pokoji či v kapli – nic není dáno rigidními
pravidly.
Dvakrát ročně připravuje tým zaměstnanců hospice
vzpomínkové setkání u kávy a malého občerstvení. Přípravě těchto setkání, které považujeme za příjemné,
dojemné a zároveň potřebné, věnujeme mimořádnou
pozornost. Odpoledne je ukončené mší za zemřelé
v kapli Dobrého Pastýře.
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Zaměstnanci hospice si často kladou otázku kolik
„práce“ musí vynaložit, aby mohli pomoci všem, kteří
jejich péči potřebují. Když se zastaví, musí si přiznat, že
to není práce, ale poslání. Jinak by v Hospici Dobrého
Pastýře nemohlo pracovat tolik stálých a vynikajících
zaměstnanců, kteří zde jsou již od otevření hospice.
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Ti pak zaučují a vychovávají další generace v myšlence
rozvoje paliativní a hospicové péče.
Stejně jako v předchozím roce se i v roce 2013 navýšila
průměrná délka pobytu pacientů a to na 34 dnů. Znamená to, že se k nám pacienti dostávají dříve a tráví tak
více svého zbývajícího času v zařízení, které je specializované na paliativní péči.
Velmi pozitivní je i nárůst počtu nocí, které strávili
doprovázející v hospici. V roce 2012 to bylo 551 nocí
a během loňského roku vzrostl tento počet na 737.
Toto nám ukázalo, že se ve společnosti zvyšuje povědomí o důležité úloze doprovázet.
V roce 2013 v ambulanci klinického psychologa využilo možnosti kontaktu s našimi dvěma psycholožkami
celkem 161 lidí. Většinu z nich (109) tvořili pacienti hospice, zhruba třetinu jejich příbuzní a přátelé. Přicházeli
ventilovat svoje emoce, konzultovat svá rozhodnutí,
poradit se, jak komunikovat s nemocným členem rodiny
i mezi sebou navzájem, hledali a nacházeli podporu ve
svízelné situaci ztráty bližního. Celkový počet intervencí
dosáhl k číslu 369. Oproti předchozím rokům přibylo i
konzultací s dětmi a rodiči pacientů, což bylo pravděpodobně dáno větším zastoupením umírajících v produktivním věku. Služby klinického psychologa byly využívány i v rámci mobilní hospicové služby.

SESTRA ROKU 2012
V březnu loňského roku byly vyhlášeny výsledky
soutěže Sestra roku. Slavnostní akt proběhl v Paláci
Žofín, kde bylo rozděleno hned několik ocenění.
V kategorii Lůžková a ambulantní péče zvítězila
Dagmar Šperlová z Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde se věnuje nevyléčitelně nemocným
pacientům a jejich rodinám.
Dagmar Šperlová působí v oblasti hospicové péče již
8 let. V roce 2008 nastoupila do Hospice Dobrého
Pastýře v Čerčanech, kde již třetím rokem zastává
pozici staniční sestry v lůžkovém hospici a v rámci
mobilního hospice pečuje o klienty v jejich domácím prostředí. Pacienti a jejich rodiny ji hodnotí
jako skromnou, upřímnou a empatickou osobnost
s bohatými zkušenostmi, která o pacienty obětavě
pečuje. Velmi si paní Šperlové vážíme i proto, že svou
práci neomezuje pouze na profesionální zdravotnickou péči. S přirozeností sobě vlastní přináší pacientům útěchu a snaží se plnit jejich přání.

Klienti lůžkového hospice
podle místa bydliště
128

Praha

127

Středočeský kraj
Ostatní

15

Celková obsazenost lůžek

81 %
2011

83 %
2012

85 %
2013

Věkové rozpětí pacientů
Nejmladší pacient: 32 let
Nejstarší pacient: 99 let
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Dagmar Šperlová
sestra roku 2012

TŘI, o. p. s. 2013

www.hospic-cercany.cz

MOBILNÍ HOSPIC

Albert Camus

J

5

Foto: Michaela Hrubá

sme tu pro ty pacienty, kteří potřebují nastavení
speciální paliativní, analgetické péče v domácím
prostředí a následnou péči při doprovázení. Naše práce
nekončí při odchodu umírajícího z tohoto světa, ale snažíme se podpořit pozůstalé v době nastávající samoty,
smutku, vyčerpání a zoufalství, které často dolehne
až po úmrtí blízkého člověka. Zvládnout péči o těžce
nemocného, umírajícího v domácím prostředí, je velmi
náročnou zkouškou pro celou rodinu.

pro nás neznámého prostředí. O to důležitější je potom
vzájemná důvěra – dvě slova, která v této práci mají
velkou váhu.

Celý náš tým je rodině k dispozici, i když největší tíha
vždy leží na bedrech těch, kteří doma o nemocného
pečují. Vážíme si toho, že můžeme stát po jejich boku ve
chvílích, kdy umírajícím doma věnují veškerou svou péči,
lásku a čas. Služba v mobilním hospici je náročná i pro
zdravotní sestry a lékaře, kteří musí v případě potřeby
„vyjet“ okamžitě. Jsme v pohotovosti 24 hodin, 7 dnů
v týdnu. V roce 2013 byl celkový počet klientů 27, což je
oproti předchozímu roku téměř jednou tolik. Tyto pacienty jsme ošetřovali celkem 318 dnů.

Do konce května loňského roku prováděly naše sestřičky
odbornou zdravotní péči, která byla indikována ošetřujícím praktickým lékařem. Službu jsme poskytovali 7 dní
v týdnu 24 hodin denně.

Zdravotní sestry s lékařkou, psycholožkou a sociální pracovnicí tvoří tým, který navštěvuje rodiny nejčastěji.
Sociální pracovnice rodinám pomáhají orientovat se
v sociálních dávkách, smlouvách, možnostech zapůjčení
lůžek a dalších nezbytných pomůcek k ulehčení péče
doma a podobné problematice, která byla do té doby
pro rodiny vzdálená.
Při práci v mobilním hospici zakoušíme ve srovnání s lůžkovým hospicem odlišnou zkušenost – vstupujeme do
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Jsme potěšeni, že nás dnes doporučují ti, kteří byli
s našimi službami spokojeni. Stejně tak nás těší, když se
nám z rodin, kam jezdíme doprovázet, hlásí následně
rodinní příslušníci jako dobrovolníci do lůžkového hospice.

Poskytování této péče bylo ze strany našeho sdružení
vzhledem k rozvázání smluv se zdravotními pojišťovnami
ukončeno k 31. 5. 2013. K tomuto dni využilo službu 38
klientů a bylo zrealizováno celkem 1 523 návštěv. Za tak
krátkou dobu je to mnoho práce. Zdravotním sestrám,
které v domácí péči pracovaly, děkujeme. Naše organizace samozřejmě i nadále poskytuje služby mobilního
hospice (domácí péče paliativní).

S

ociální služby jsou určené osobám v nepříznivé
životní situaci, např. seniorům se zhoršenou soběstačností a zdravotně postiženým. Hospic Dobrého Pastýře nabízí celou řadu sociálních služeb, v rámci kterých
se snaží zajistit návaznost péče a umožnit lidem se zdravotním postižením zůstat v jejich domácím prostředí.
Rodiny se, až na výjimky, chtějí o zdravotně postiženého
či těžce nemocného člena postarat, ale mnohdy nevědí
jak. V těchto případech nabízíme pomoc profesionálů.
Rodiny, které péči zvládají samy, si zaslouží v dnešní
uspěchané době obdiv a úctu. Důležité je si připustit
náročnost celé situace a mít na paměti, že nemocnému
pečující nepomohou, pokud sami dojdou na pokraj svých
sil, onemocní nebo se zcela psychicky vyčerpají. Je proto
důležité znát své hranice. Pečující by měl umět požádat o pomoc ostatní rodinné příslušníky či odborníky.
Nemocnému mnohem více pomohou, když se v klidu
vyspí, odpočinou si a získají potřebnou sílu a energii,
kterou pak mohou předávat.
Načerpat novou sílu, odpočinout si, odjet na dovolenou
či si jen vyřídit osobní záležitosti umožňují odlehčovací
služby. Pracovníci služby mohou po domluvenou dobu
trávit čas v domácnosti klienta a pomoci mu s péčí o jeho
osobu, např. s hygienou, přípravou a podáním stravy,
aktivizačními činnostmi a mnoha dalšími úkony, ve kterých nahradí pečující osobu. V roce 2013 pracovníci
terénní služby strávili společně s našimi klienty 3958
hodin. 28 klientů využilo možnost pobýt několik dnů či
týdnů v hospici v rámci pobytové odlehčovací služby.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

„Nekráčej přede mnou, nemusel bych tě
následovat. Nekráčej za mnou, nemusel bych tě
vést. Jdi prostě vedle mne – a buď mi přítelem.“

Během této služby je zajištěna sociální péče o naše klienty po dobu 24 hodin.
K optimálnímu nastavení sociálních služeb může pomoci
služba odborného sociálního poradenství, která poskytuje kompletní informace i v oblasti paliativní péče.
V rámci této služby, kterou v roce 2013 využilo 279
osob, se snažíme společně s našimi klienty nalézt řešení
jejich obtížné sociální situace. Našim klientům jsme
věnovali 388,5 hodin při 847 společných schůzkách.
Zapůjčením vhodné kompenzační pomůcky, např. elektrického polohovacího lůžka, invalidního vozíku, chodítka, toaletní židle nebo sedáku na vanu, je možné
podpořit soběstačnost našich klientů při návratu
z nemocnice do jejich domácího prostředí, a zlepšit tak
kvalitu jejich dalšího života. V loňském roce jsme zapůjčili 220 pomůcek, z toho bylo 91 pronájmů elektrických polohovacích lůžek, která jsme zavezli do domácností našich klientů. Montáž, demontáž a předvedení
manipulace s lůžkem je samozřejmostí poskytované
služby.
57 klientů využilo služby asistenčního auta. Služba
umožňuje bezpečnou přepravu našich klientů na nákup,
k lékaři, do nemocnice či na úřad. Náš zkušený pracovník zajistí doprovod, pomůže klientům s nastupováním
a vystupováním z auta, odnese nákup nebo pomůže
klientovi překonat drobné překážky při cestě na požadované místo. Asistenční auto je vybaveno plošinou,
a umožňuje tak přepravu osob na invalidním vozíku.
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CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

C

entrum denních služeb se nachází v příjemném prostředí přízemí budovy hospice. Služby nabízíme jak
našim pacientům, tak i klientům žijícím v rodinách, kteří
do centra docházejí na denní program. Jedná se především o seniory, dlouhodobě nemocné osoby, pacienty
po úrazech či pacienty propuštěné z lůžkových zařízení.
Tito lidé zde mají kromě nabízeného programu zajištěnu
stravu i pitný režim a k dispozici je jim místnost, kde si
mohou v případě potřeby odpočinout.
Hlavním posláním centra je sdílení společného času
s možností zapojení se do různorodých aktivit. Program
je rozdělen na dopolední a odpolední část s přestávkou
na oběd a odpočinek. Program vždy přizpůsobujeme
přáním a potřebám klientů. Nad dobrou kávou nebo
čajem hovoříme o aktuálních tématech, vzpomínáme na
mládí a rodinu, hrajeme společenské hry či se věnujeme
cvičení paměti. Oblíbenou činností je tvorba keramiky,
klienti si mohou pod vedením zaměstnanců centra vyrobit i vlastní umělecká díla. Nedílnou součástí programu
jsou i další rukodělné činnosti, jako např. práce s papírem
či látkami. Velmi rádi čteme knihy nebo luštíme oblíbené
křížovky. V letních měsících aranžujeme květiny, kterými
si klienti ozdobí své pokoje zde v hospici, případně si je
odnesou do svých domovů. Program často prokládáme
společným zpěvem, který doprovází kytara, klavír nebo
akordeon. Pravidelně si v naší troubě pečeme k odpolední kávě moučníky. Velmi často slavíme narozeniny,
výročí svateb a jiná významná jubilea. Centrum každoročně navštěvuje Mikuláš s čerty, v období masopustu se
u nás koná i průvod masek.
Při různých příležitostech nás navštěvují děti z okolních
základních a mateřských škol a mají vždy pro naše klienty
připraveno nějaké vystoupení. Na oplátku se pak někteří
naši klienti při besedách s žáky místní základní školy rádi
podělí o své zkušenosti a znalosti. Vítaným zpestřením
programu bývají návštěvy našich dobrovolníků. Někteří
z nich si přichází s klienty jen popovídat, další například
zazpívají nebo zahrají na různé hudební nástroje.
V létě využíváme naší překrásné zahrady, kde společně
pozorujeme přírodu, povídáme si, hrajeme na kytaru
nebo opékáme buřty. Snažíme se vytvářet vlídné prostředí pro setkávání klientů s jejich rodinami či přáteli,
podílíme se také na organizaci setkání našich klientů
s jejich přáteli v prostorách hospice. V loňském roce jsme
rovněž uspořádali dva výlety, jeden do zámeckého parku
na Konopišti a druhý do kostelů v Poříčí nad Sázavou.

7

Počet klientů v CDS

102

2013

116

2012

114

2011

Facebook
Aktuality a fotografie z Centra denních služeb
naleznete na facebooku:

www.facebook.com/
stacionar.cercany

Centrum denních služeb je místem pro setkávání lidí,
kteří nemohou či nechtějí být sami. Naším posláním je
tato setkání naplnit nejen smysluplnou činností, ale především láskou a porozuměním.

TŘI, o. p. s. 2013 www.hospic-cercany.cz
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ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI

V

zájemná komunikace a setkávání pacientů, zaměstnanců, dobrovolníků a veřejnosti je stále důležitou aktivitou Hospice Dobrého Pastýře. V roce 2013 se
proto uskutečnilo 13 akcí, kterých se zúčastnilo přes 775
návštěvníků různých věkových kategorií. Pacientům tyto
akce zpříjemňují každodenní život, návštěvníkům ukazují
hospic jako vlídné místo, kterého se není třeba obávat.
I letos se lidé mohli v hospici setkat při několika příležitostech, jako byla například pouť určená hlavně těm
nejmenším, Slavnost Nejsvětější Trojice, oslava 5. výročí
otevření hospice nebo Adventní neděle s Betlémským
světlem a další.

V říjnu jsme v hospici promítali film známé dokumentaristky Olgy Sommerové s názvem „Přežili jsme svoje děti“.
I přes to, že šlo o téma popisující jednu z nejsmutnějších
stránek lidského života, byla hospicová kavárna plná. Po
promítání se diskutovalo o natáčení zhlédnutého dokumentu a o další tvorbě paní Sommerové.
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Neméně zajímavým hostem byla paní PhDr. Jiřina
Šiklová, CSc., která přijela do Hospice Dobrého Pastýře, aby se v rámci přednášky zaměřené na mezigenerační vztahy podělila s posluchači o své odborné znalosti
a životní zkušenosti. V závěru přednášky zdůraznila, že
v roce 2040 bude v Evropě 50 % obyvatel starších 65
let. Je a bude čím dál důležitější zabývat se potřebami
seniorů a zajistit jim tedy kvalitní služby v oblasti zdravotnické a sociální péče.

TŘI, o. p. s. 2013 www.hospic-cercany.cz

Vzdělávací a osvětová činnost probíhala v hospici především prostřednictvím stáží a exkurzí pro zdravotnické a
sociální pracovníky, studenty středních a vyšších odborných zdravotních a sociálních škol, účastníky rekvalifikačních kurzů a dobrovolníky.

R

ok 2013 potvrdil, že role dobrovolníků má v hospici
své nezastupitelné místo.

Konkrétně se v roce 2013 uskutečnilo 19 stáží a 8 exkurzí.
Byly uspořádány dva kurzy zaměřené na specifika komunikace s umírajícími a s pacienty s demencí a na řešení
problematických situací.

Uplatňují se v provozu, kde jsou zastoupeni především
firemní dobrovolníci. V loňském roce přijeli ze společností GE Money Bank, ČEZ, Zentiva, Amgen a T-Mobile.
Díky jejich pomoci s vymalováním dostaly pokoje
a chodby hospice znovu svěží nádech a dětské hřiště
před hospicem bezpečný plot. Okusili ale i tvořivou práci
s klienty v Centru denních služeb.

Na podzim proběhla konference s názvem „Mohou obce
zlepšit kvalitu života umírajících?“, které se zúčastnili
představitelé měst a obcí z regionu. Součástí konference byla přednáška MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky hospicového hnutí v ČR, vystoupení psycholožky,
dále kazuistiky odborníků ze sociální a zdravotní oblasti
a nakonec prezentace ředitele Hospice Dobrého Pastýře
zaměřená na financování hospiců.

Dobrovolníci byli k dispozici při realizaci akcí pro nejširší
veřejnost, do nichž se s chutí zapojili a pomohli nám zaujmout a zvládnout velký počet návštěvníků. Například
na dubnové pouti stáli u jednotlivých atrakcí, v prosinci
vítali návštěvníky benefičního koncertu na zámku Jemniště a při Adventní neděli s Betlémským světlem nabízeli
občerstvení a drobné dárky. Přitom všem zvládli i doprovodit na akce naše pacienty.

V roce 2013 byl poprvé otevřen nepovinný předmět Paliativní medicína připravený pro studenty 4. a 5. ročníku
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na jeho realizaci
se podílí Univerzita Karlova společně s Onkologickou klinikou 1. LF UK a naše organizace, která studentům přímo
v hospici prostřednictvím vrchní sestry, sociálních pracovníků, psychologů a duchovního přiblížila z pohledu
své odbornosti problematiku umírajících.

Dobrovolníci mají důležitou pozici i v Centru denních
služeb, kde pomáhají klientům nejen v běžných činnostech, ale třeba i při modelování z keramické hlíny. Sedíce
u piana, s akordeonem či s jinými hudebními nástroji
často vracejí nemocným skrze hudbu jiskru do očí.
A především pomáhají u lůžka terminálně nemocných.
Některé z nich intenzivně doprovázeli po dobu několika měsíců až do posledních okamžiků života. Byli jim
společníky i důvěrníky, učili se alternativní komunikaci,
věnovali pozornost přáním nemocných, prověřovali své

DOBROVOLNÍCI

Foto: Michaela Hrubá
osobní hranice. Dobrovolnická role na ně klade vysoké
nároky, proto věnujeme velkou pozornost jejich přípravě a nabízíme možnosti supervize a konzultací ve
chvílích nejistoty.
V loňském roce projevilo o dobrovolnictví v hospici
zájem 26 lidí a 15 z nich se začalo na svou dobrovolnickou roli připravovat. Čtyři dobrovolníci svoji činnost
ukončili.
Dobrovolníci v uplynulém roce darovali hospici pomoc
v rozsahu 2158 hodin. Jim i mnoha dalším, kteří hospici
věnují svůj volný čas a inspirují nás nápady a pomáhají,
byť s drobnostmi, patří náš obrovský dík.

“

Z osobního pohledu mi intenzivní setkávání
s lidmi, kteří završují svůj život, i s těmi, kdo je
na jejich cestě doprovázejí, pomohlo seřadit hodnoty do poněkud jiné posloupnosti. Doufám, že
pravdivější.

Marta Malotínová

TŘI, o. p. s. 2013
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KOMUNITNÍ DŮM S KOSTELEM

O

d roku 1992, kdy vznikla Společnost pro výstavbu
farního střediska v Čerčanech, která se později
transformovala na Občanské sdružení TŘI a poté na
obecně prospěšnou společnost, uběhla dlouhá doba, ale
jeden zásadní záměr zůstal nezměněn, a to vybudovat
v Čerčanech kostel.
Záměr se postupně vyvíjel, procházel vlastní evolucí.
V roce 2000 v Čerčanech došlo ke změně názvu a redefinici cílů sdružení. U zrodu Občanského sdružení TŘI
stáli faráři a aktivní členové tří místních křesťanských
církví – Farnosti Římskokatolické církve v Poříčí nad
Sázavou, Náboženské obce Československé církve husitské v Benešově a Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Soběhrdech. Sdružení vzniklo na základě
iniciativy pro stavbu kostela v Čerčanech, k tomuto cíli
přibyly dva další – stavba hospice (prvního ve Středočeském kraji) a stavba alternativní školy. Název TŘI odrážel
tři cíle sdružení, tři spolupracující církve a zároveň odkazoval na Svatou Trojici, jíž měl být kostel zasvěcen.

11

Cesta k cíli je určitě náročnější a komplikovanější, než
se původně předpokládalo. K počáteční ideji vybudovat samostatně stojící kostel byl v roce 2008 po dohodě
s Arcibiskupstvím pražským koncepčně upraven záměr
na „Komunitní dům s kostelem Nejsvětější Trojice“.
Hospic Dobrého Pastýře již nyní plní funkce společenského centra. Vzdělávací programy, setkávání matek
s dětmi či koncerty vytvářejí charakter komunitního
domu přirozeným způsobem. Záměr vybudovat Komunitní dům s kostelem Nejsvětější Trojice vyšel z potřeb
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místních obyvatel a také z našich požadavků. Prostor
má sloužit k mezigeneračnímu setkávání, jako místo pro
modlitbu, pro život. Chtěli bychom zde pořádat kulturní
a vzdělávací aktivity, posilovat ekumenickou spolupráci
a propojovat lidi nejen napříč věkovými kategoriemi.
Domov zde naleznou i dva katoličtí kněží v důchodu,
kteří budou účastni péče o pacienty.
V roce 2012 se sdružení rozhodlo, na základě zvyšující
se potřeby zdravotní péče a diskuze s římskokatolickou
církví, upravit projektový záměr, snížit kapacitu kostela
na 40 osob a prostor využít k navýšení počtu zdravotních a sociálních lůžek, která jsou tolik potřebná.
Rok 2013 potvrdil naše rozhodnutí o změně projektové
dokumentace. Po většinu roku jsme měli v hospici větší
množství žádostí, než jsme byli schopni přijmout, a tak
se potřeba navýšit kapacitu o 10 – 15 lůžek ukazuje jako
nevyhnutelný krok, který musíme udělat. Jsme rádi, že
jsme se k této změně odhodlali. Můžeme lépe reagovat na potřebu umírajících a zároveň efektivně využívat
navrhované prostory. Věříme, že rok příští nás posune
při hledání potenciálních dárců a umožní nám pokračovat v našem záměru.

Pokud
chcete finančně
podpořit výstavbu kostela Nejsvětější
Trojice, můžete přispět na sbírkový účet
č. 191729485/0300 vedený u ČSOB.

K

ruh přátel hospice jsme založili v říjnu roku 2012.
Sledovali jsme přitom dva důležité cíle: lepší komunikaci s našimi stávajícími i budoucími dárci a díky pravidelným měsíčním příspěvkům také plynulejší financování provozu hospice. Vytvořili jsme společenství lidí,
kteří se chtějí aktivně zapojit a pomoci zlepšit podmínky
umírajících i jejich blízkých. Členové Kruhu přátel hospice pravidelně přispívají na náš hlavní provozní účet
a nesou tak svůj podíl na existenci hospici.
V roce 2013 se nám Kruh přátel hospice postupně
rozrostl na 34 členů, kteří poslali celkem 135 200 Kč.
Touto částkou dofinancovali péči o jednoho pacienta
na 270 dní. Vezmeme-li v úvahu, že průměrná doba
pobytu pacientů je asi jeden měsíc, pomohli devíti
nevyléčitelně nemocným, a za to jim patří naše velké
poděkování.
Jak se stát členem Kruhu přátel hospice?
Členem Kruhu přátel hospice se může stát každá
fyzická či právnická osoba, která chce Hospic Dobrého Pastýře pravidelně podporovat určitou finanční
částkou. Stačí vyplnit přihlášku, která je k dispozici
v elektronické podobě na našich webových stránkách
www.hospic-cercany.cz. V případě zájmu ji zasíláme
i poštou.
Věděli jste, že lze věnované dary odečíst od základu
daně?
Z tohoto důvodu na konci kalendářního roku vystavujeme automaticky všem dárcům potvrzení o výši
přijatého daru.

KRUH PŘÁTEL HOSPICE

Foto: Petr Žídek

“

Moje maminka zemřela v roce 1998 ve věku 49
let. Onemocněla vzácnou nemocí nervového systému, na kterou dodnes neexistuje lék. Trpěla
bolestmi, nemohla mluvit, pohybovat se, jíst. Její
trápení trvalo od prvního příznaku nemoci téměř
dva roky. Z tohoto času strávila v nemocnici pouze
dva měsíce, než byla nemoc diagnostikována,
a poslední týden před smrtí, kdy upadla do stavu
podobnému kómatu. Zbývající čas byla doma.
Zdravotnictví nám nenabídlo místo, kterému
bychom důvěřovali, v té době byl hospic neznámým pojmem. A tak jsme se o maminku starali
doma, viděli, jak trpí. Nebyl s námi nikdo, kdo by
nám pomohl ulevit jí od bolesti a doprovodit na
konec cesty. Pokaždé, když přijdu do Hospice Dobrého Pastýře, si znovu uvědomím, co je v životě
důležité a jsem vděčná, že existuje místo, které
tak silně dýchá mírem, láskou k člověku, pokorou.
Tomuto místu bych svoji maminku svěřila, a proto
jsem se stala členkou Kruhu přátel hospice.

Blanka Smejkalová

TŘI, o. p. s. 2013
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Rozvaha TŘI, o. p. s.

Výkaz zisku a ztráty TŘI, o. p. s.

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek
celkem
celkem
A.
nehmotný
A. I.
I. Dlouhodobý
Dlouhdobý nehmotný
majetek celkem
majetek celkem
Ostatní
Ostatní dlouhodobý
dlouhodobý
nehmotný majetek
nehmotný majetek
A. II.
II. Dlouhodobý
Dlouhodobý hmotný
hmotný
A.
majetek celkem
.. majetek celkem
Pozemky
Pozemky
Umělecká díla, předměty
Umělecká
a sbírky díla, předměty
a sbírky
Stavby
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Samostatné movité věci a soubory
movitých
Pěstitelskévěcí
celky trvalých porostů

za období 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 v tis. Kč
Stav
k prvnímu
dni účetního
období
112 929
248
248

Stav
k poslednímu dni
účetního
období

PASIVA

107 308
248
248

109 248

A. I. Jmění celkem

113 917

106 805

Vlastní jmění

112 075

106 495

Fondy

1 842

310

A. II. Výsledek hospodaření
celkem

- 899

2 443

137 937
937
137

138 705
705
138

9
9

9
9

15
15
79 906
79 906
42 522

15
15
79 906
79 906
43 282

42 522
4 606

Nedokončený dlouhodobý hmotný
Pěstitelské
majetek celky trvalých porostů

10
879
4 606

A. III. Dlouhodobý
finančníhmotný
Nedokončený
dlouhodobý
majetek celkem
majetek
A. IV. Oprávky k
A. III. Dlouhodobý
finanční
dlouhodobému
majetekcelkem
celkem
majetku

0
10 879

0
10 887

Dodavatelé

- 25 256
0

- 31 645
0

Zaměstnanci

248
- 25- 256

248
- 31- 645

Závazky k institucím sociálního
zabezpečení a veřejného zdrav.
pojištění

- 12 206

- 15 548

Daň z příjmu

- 248
-12 802

- 248
- 15 849

Ostatní přímé daně

- 12 206
3 323

- 15 548
4 048

-12 802
331

- 15 849
247

Materiál
na skladě
B.
Krátkodobý
majetek
celkem
B. II. Pohledávky celkem

331
3 323
2 131

247
4 048
2 064

B.
I. Zásoby celkem
Odběratelé

331
1 098

247
911

331
81

247
129

B.
II.pohledávky
Pohledávky celkem
Jiné

2 131
34

2 064
36

Odběratelé
Dohadné účty aktivní

Materiál
na provozní
skladě zálohy
Poskytnuté

0

43 282
4 606

B. II. Dlouhodobé závazky
celkem

0

0

10
887
4 606

B. III. Krátkodobé závazky
celkem

3 231

2 108

Ceniny
B.
III. Krátkodobý finanční
majetek celkem
Účty v bankách

2
803
629
172
58

1
1 677
1 534
142
60

2
58
629
0

1
60
1 534
0

58
116 252
58

60
111 356
60

0

0

116 252

111 356
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- 899
2 108

129
1 677
36
142
988

AKTIVA CELKEM

3 342

180

0

911
988

Příjmy příštích období

- 1 079

3 234

81
803
34
172
918

Náklady příštích období

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let

B. I. Rezervy celkem

1 098
918

Účty v bankách
Příjmy
příštích období
B.
IV. Jiná
aktiva celkem
AKTIVA
CELKEM

Účet výsledku hospodaření

B. Cizí zdroje celkem

Poskytnuté
provozní
zálohy
B. III. Krátkodobý
finanční
majetek celkem
Jiné pohledávky
Pokladna účty aktivní
Dohadné

Pokladna
B. IV. Jiná aktiva celkem
Ceniny
Náklady příštích období

NÁKLADY

113 018

248
248

Oprávky
k stavbám
B.
Krátkodobý
majetek
celkem
Oprávky k samostatným movitým
B. I. Zásoby
celkem movitých věcí
věcem
a souborům

Stav
k poslednímu dni
účetního
období

A. Vlastní zdroje celkem

248
248

A.
IV. Oprávky
k
Oprávky
k ostatnímu
dlouhodobému
nehmotnému
dlouhodobému
majetkumajetku celkem
Oprávky k stavbám
Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému
nehmotnému
Oprávky
k samostatným
movitým
věcem
majetkua souborům movitých věcí

Stav
k prvnímu
dni účetního
období

Ostatní závazky

Ostatní daně a poplatky

367

326

90

59

1 073

1 027

561

554

0

0

106

113

A. I. Spotřebované
nákupy celkem

Činnost
hospodářská

hlavní
3 378

VÝNOSY

celkem

216

3 594

Spotřeba materiálu

2 072

57

2 129

Spotřeba energie

1 189

38

1 227

116

0

116

1

121

122

A. II. Služby celkem

3 807

1

3 808

Opravy a udržování

180

0

180

Cestovné

106

0

106

18

0

18

3 503

1

3 504

A. III. Osobní náklady
celkem

19 295

52

19 347

Mzdové náklady

14 443

40

14 483

4 566

12

4 578

Ostatní soc. pojištění

60

0

60

Ostatní soc. náklady

226

0

226

64

0

64

2

0

2

62

0

62

133

0

133

Ostatní pokuty a penále

1

0

1

Úroky

7

0

7

Manka a škody

1

0

1

124

0

124

Spotřeba ostatních
neskladovatelných
dodávek
Prodané zboží

Náklady na
reprezentaci
Ostatní služby

Zákonné soc. pojištění

A. IV. Daně a poplatky
celkem
Daň silniční
Ostatní daně a poplatky
A. V. Ostatní náklady
celkem

-3

0

0

6

1 000

0

37

23

Ostatní krátkodobé finanční
výpomoci

0

0

Jiné ostatní náklady

B. IV. Jiná pasiva celkem

3

0

6 389

0

6 389

Výdaje příštích období

0

0

A. VI. Odpisy, prodaný
majetek, tvorba
rezerv a oprav.
položek celkem

Výnosy příštích období

3

0

116 252

111 356

Odpisy dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku

6 389

0

6 389

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem

32

0

32

Poskytnuté členské
příspěvky

32

0

32

A. VIII. Daň z příjmů
celkem

0

0

0

33 098

269

33 367

Závazky ze vztahu ke státnímu
rozpočtu
Krátkodobé bankovní úvěry
Dohadné účty pasivní

PASIVA CELKEM

Dne 18. 11. 2013 došlo ke změně právní formy a názvu Občanského
sdružení TŘI na obecně prospěšnou společnost TŘI, o.p.s. v souladu
se zákonem č. 68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, a to Usnesením Městského
soudu v Praze ze dne 11. 11. 2013, kterým bylo rozhodnuto o zápisu
TŘI, o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného
u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce 1234.

NÁKLADY CELKEM

hospodářská

hlavní

celkem

B. I. Tržby za vlastní
výkony a za
zboží celkem

16 753

320

17 073

Tržby z prodeje služeb

16 753

146

16 899

Tržby za prodané zboží

0

174

174

B. II. Změny stavu
vnitroorganizačních
zásob celkem

0

0

0

B. III. Aktivace celkem

0

0

0

8 562

0

8 562

2

0

2

Zúčtování fondů

1 532

0

1 532

Jiné ostatní výnosy

7 028

0

7 028

B. V. Tržby z prodeje
majetku, zúčtování
rezerv a oprav.
položek celkem

2

0

2

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

2

0

2

B. VI. Přijaté příspěvky celkem

2 797

0

2 797

Přijaté příspěvky
(dary )

2 793

0

2 793

4

0

4

B. VII. Provozní
dotace celkem

8 275

0

8 275

Provozní dotace

8 275

0

8 275

VÝNOSY CELKEM

36 389

320

36 709

3 291

51

3 342

0

0

0

3 291

51

3 342

B. IV. Ostatní výnosy
celkem
Úroky

Přijaté členské
příspěvky

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu

Při změně právní formy sdružení se občanské sdružení neruší ani
nezaniká, pouze se mění jeho právní poměry. Změnou právní formy
nedošlo ke změně identifikačního čísla, ani k jiným skutečnostem,
které by byly významné pro plnění našich povinností vůči orgánům
státní správy a povinností ze smluvních vztahů. Dle shora uvedeného
zákona zůstávají zachovány všechny právní vztahy, jichž bylo Občanské sdružení TŘI účastníkem s tím, že pokračuje v těchto vztazích jako
TŘI, o.p.s.

Činnost

D. Výsledek hospodaření po zdanění

Informace o výši odměn orgánů TŘI, o.p.s.
Náklady na odměnu ředitele TŘI, o.p.s. (Občanského sdružení TŘI) činily za rok 2013 celkově Kč 649 083 Kč (superhrubá
mzda).

Budeme rádi, pokud podpoříte právě náš projekt!

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ke dni 31. 12. 2013 v tis. Kč

Náklady na odměny členů správní rady a členů dozorčí rady
za rok 2013 společnost TŘI, o.p.s. (Občanské sdružení TŘI)
neměla.

TŘI, o. p. s. 2013
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Granty dotace státní správy
4 409 000

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo zdravotnictví

1 543 804

Město Benešov

216 000

Obec Čerčany

200 000

Městská část Praha 6

157 800

Městská část Praha 1

100 000

Městská část Praha 12

50 000

VÝROK AUDITORA

Dary nadací a nadačních fondů

ředitelna a sekretariát
Jiří Krejčí, ředitel TŘI, o. p. s.
Jana Matoušková, referent
Lenka Štollová, administrativní podpora
Anna Audrlická, kouč, interní auditor
ekonomické oddělení
Alice Tajerová, ekonom
Zuzana Jezberová, účetní
Hana Zemanová, pokladní
Božena Jirsová, mzdová účetní
Jana Matoušková, referent zdr. pojišťoven

NAŠI LIDÉ

54 000

Provozní oddělení
Jan Kostka, provozní
Jiří Hilger, IT technik
Pavlína Vlasáková, zahradnice
Recepční:
Hana Párysová, Jana Černá, Lucie Kostková,
Pavla Taterová, Eva Staňková
Uklízeči:
Hana Vlčková, Sandra Röthová, Jan Ježek,
Jaroslava Holubová, Marie Zelenková, Vladimíra Sequensová
Kuchaři:
Miroslav Dráb, Blanka Klauzová, Milena Vaňková, Vojtěch Kunte, Eva Dohnalová, Jakub
Sládek, Margita Póšová, Danuše Procházková, Martin Dohnal
Řidiči/ údržbáři:
Martin Sýkora, Petr Havránek, Martin Čeljuska, David Hajnovič, Bohuslav Kaplan, Jan
Krejcárek
Pradleny:
Dana Neužilová, Jaroslava Hubičková
FUNDRAISING A Public relation
Jiří Krejčí, vedoucí FR a PR
Alice Tajerová, fundraiser ze státní správy
Věra Ziková, mediální koordinátor
Lenka Štollová, koordinátor péče o dárce

TŘI, o. p. s. 2013 www.hospic-cercany.cz

dobrovolníci
Jana Ambrožová, koordinátor dobrovolníků
Dobrovolníci:
Miroslava Králíková, Vlastimil Hubička,
Marta Malotínová, Daniela Mimrová, Olga
Tesařová, Daniel Hottmar, Vlasta Kyselová,
Michaela Pohůnková, Jan Pekárek, Leona
Saláková, Tereza Maršíková, Eva Dubovská,
Zdenka Fuksová, Leandra Irnstetter, Božena
Klauzová, Jana Šeborová, Jiřina Čeřovská, Eva
Dubovská, Hedvika Lávičková, Eva Moravcová, Jaroslava Straňková, Zuzana Rendlová,
Monika Macháčková, Jan Pekárek, Michaela Hrubá, Ivana Průšová, Jitka Friedlová,
Zdeněk Houdek, Michaela Němečková, Petr
Otradovec, Adéla Borovičková
lékařská péče
Stanislav Maršík, odborný zástupce HPP
Ludmila Kopecká, vedoucí lékařka LH
Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka MH
Lékaři:
Olga Voldřichová, Marie Průchová, Růžena
Dvořáková, Martin Voldřich, Terezie Ševčíková, Kateřina Herdová
Zdravotní a ošetřovatelská péče
Vlasta Chaloupecká, vrchní sestra
Dagmar Šperlová, staniční sestra
Milena Rabiňáková, staniční sestra
Hana Nováková, staniční sestra,
Dagmar Trmalová, nutriční terapeut
Zdravotní sestry:
Naděžda Adámková, Jaroslava Pilátová,
Alena Vojtová, Radka Havlíková, Irena Kováříková, Marie Kaprálková, Radka Stibůrková,
Aneta Slavíčková, Jana Juhosová, Radka
Heřmánková, Vladislava Štáfková, Kateřina
Schovancová, Eva Děťátkovská, Zuzana
Součková, Jana Kaňková, Věra Boučková,
Hana Charvátová, Karolína Vosátková, Jana
Čubrová, Petra Doležalová, Iveta Bělohláv-

ková, Olga Štěpničková, Alena Vodičková,
Lucie Mokrejšová
Ošetřovatelé/ pracovníci v sociálních
službách:
Věra Kučerová, Jelena Barnokyová, Liudmyla
Ilchuk, Dana Sedláčková, Hana Přibylová,
Lenka Křížová, Ruslana Vlášková, Jan Žižka,
Hana Ebenstreitová, Denisa Hejtmánková,
Alena Havlínová, Monika Rálková, Soňa Trojášková, Karel Šperl, Jaroslava Martínková,
Jolana Petrová, Květuše Seemanová, Zuzana
Uhrinová, Lucie Kostková, Vojtěch Pilnáček,
Eva Tkáčová, Jaroslava Hladíková, Miroslava
Hýbková, Marika Marešová, Miloš Růžička
sociální služby:
Lenka Tůmová, vedoucí sociálních služeb
Eva Rosová, sociální pracovnice
Půjčovna kompenzačních pomůcek/
pracovníci v sociálních službách:
Alena Čeljusková, Tomáš Králík
Odlehčovací služby terénní/ pracovníci
v sociálních službách:
Hana Tůmová, Jana Nováková, Tomáš Fürbacher, Ludmila Grešová, Ivana Tománková,
Hana Hauzarová, Soňa Trojášková, Radka
Pohanková, Přemysl Žák, Štěpánka Teznerová, Jitka Kurková
Centrum denních služeb/ pracovníci
v sociálních službách:
Lucie Bimková, Klára Dvořáková, Michaela
Němečková, Kamila Kepková
Psychologická péče:
Markéta Kačerová, klinická psycholožka
Jana Ambrožová, psycholožka
duchovní péče:
Martin Janata (ŘKC), Petr Turecký (ČCE),
Daniel Hottmar (ASD), Petr Wagner (CČH),
Rudolf Reitz (ASD)

1 690 800

Nadační fond Slunce pro všechny

400 000

Městská část Praha 3

50 000

Nadace Vodafone ČR

120 000

Městská část Praha 8

45 000

Nadační fond Podepsáno srdcem

60 000

Městská část Praha 4

40 000

Nadace ADRA

60 000

Město Vlašim

40 000

Výbor dobré vůle - Nadace O. Havlové

50 000

Město Neveklov

38 600

Nadace České spořitelny

50 000

Město Týnec nad Sázavou

30 000

Nadace Divoké Husy

45 688

Město Beroun

25 000

Nadační fond Umění doprovázet

27 000

Městská část Praha 10

20 000

Nadační fond Rovná šance

20 000

Městská část Praha 13

20 000

Městská část Praha 7

20 000

Město Říčany

20 000

Město Votice

20 000

Město Kolín

20 000

Věcné dary (od 1 000 Kč)
SCA Hygiene Products, s. r. o.

254 269

Zíb Petr

12 000

Městská část Praha 9

15 000

Steyer Jan

10 000

Město Mnichovice

10 000
10 000

Real Kontrol s. r. o.

4 000

Obec Mrač

Komerční banka, a. s.

3 900

Město Hostivice

6 000

T- Mobile ČR a. s.

2 356

Městská část Praha 11

5 000

LMC s. r. o.

2 299

Město Kostelec nad Černými lesy

5 000

ECE Projektmanagement Praha s. r. o.

2 000

Obec Lešany

5 000

Trojánek Tomáš

1 000

Město Pečky

3 000

Obec Řehenice

3 000

Městys Divišov

2 000

Obec Krhanice

1 000

Sbírky a podpory
Sbírky
a podpory

Účel

DÁRCI V ROCE 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
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Dotace státní samosprávy

Rozložení finančních darů
Výnos

DMS - sbírka

Hospic Dobrého
Pastýře

3 833

Sbírka 1

Komunitní dům
s kostelem

18 988

Sbírka 2

Hospic Dobrého
Pastýře

222 490

Farnost
Čerčany

Komunitní dům
s kostelem

21 600

51 %

Dotace státní správy
Granty a dotace
státní samosprávy

25 %
10 %

Dary fyzických osob

7%

Dary ostatních
právnických osob

7%

Dary nadací
a nadačních fondů

TŘI, o. p. s. 2013
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Dary právnických osob (od 1 000 Kč)

(jmenovití dárci od 10 000 Kč)

150 000

Pavol Vňuk

75 000

SAP ČR, s. r. o.

85 790

Josef Šelepa

74 000

GE Money Bank

77 892

Bohumil Vacek

60 000

ARCORM, s.r.o.

50 000

Pavel Peřinka

50 000

ExxonMobil Business Support Center
Czechia s.r.o.

50 000

Jan Rataj

25 299

Daniel Svoboda

25 000

Citibank Europe plc

35 000

Martina Čermáková

20 000

Česká spořitelna a.s.

25 800

Magdaléna Laboutková

20 000

Římskokatolická farnost Matky Boží
před Týnem

22 070

Margita Švehlová

20 000

Římskokatolická farnost Benešov

20 000

Aranka Ter-Akopowá

20 000

Estetika s.r.o.

18 000

Jan Brabec

15 000

JMS Medical, s.r.o.

10 000

Vladimír Novák

15 000

Iwona Vašáková

15 000

Markéta Gillernová

12 000

Pavel Hobza

12 000

Aleš Opatrný

12 000

Drahomíra Springer

12 000

Jiřina Žáková

12 000

Petr Šašek

11 500

Zdeněk Doboš

10 004

Václava Gürtnerová

10 000

Petr Just

10 000

Petra Kaulitzová

10 000

Martin Kupka

10 000

Jaroslav Leichter

10 000

Radim Lovětínský

10 000

Agentura Helas, s.r.o.

9 570

Andel 3 W

5 900

SOBOS, s.r.o.

5 000

Arcidiecézní charita

4 449

Mladí hasiči Vševily

3 119

Redwood Capital a. s.

3 100

Eltsen a. s.

1 500

Konfederace politických vězňů

1 000

Dary fyzických osob

(jmenovití dárci do 10 000 Kč)
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Děkujeme všem státním institucím, městům a obcím, nadacím,
firmám a lidem, kteŘí nás v roce 2013 podpořili.

- A - Adamcová Zdeňka, Adámková Naděžda, Ambrožová Jana,
Andrtová Dagmar, Audrlická Anna, - B - Babková Jaroslava,
Josef Pelc
10 000
Babková Lenka, Bachna Petr, Balata Luboš, Balíková Martina,
Tomáš Snížek
10 000
Bardon Vlastimil, Bárta Karel, Bartošová Lenka, Bayer Jakub,
Bebrová Lucie, Bednář Jan, Bělohlávek Tomáš, Bělohlávková
Kateřina Trlifajová
10 000
Petra, Benešová Věra, Benešová Marie, Beňo Radek- C Michaela Valentová
10 000
Cikánová Dana, - D - Dráb Jiří, Drábová Marta, Drahozal
František, Dufková Vlasta, Dvořáková Marie, - E - Edrová
Lenka, Eliáš Vojtěch, Erbenová Melánie, - F - Fara Milan,
Fatková Jarmila, Fejtová Eva, Fejtová Olga, Felber Tomáš, Fencl Ivan, Fiala Vladimír, Fumferová Miloslava, - G - Gabrielová Ilona,
- H - Haladová Berenika, Harvanová Marcela, Havlíčková Ivana, Hazdra Tomáš, Hejrovský Pavel, Hilger Jiří, Holková Ivana, Hruška
Václav, Hubáčková Jitka, Hušáková Hana, - CH - Chaloupecká Vlasta, - J - Janeček Lukáš, Janovská Vladislava, Janovský František,
Jehlíková Olga, Judas Libor, - K - Kabelka Aleš, Kadavá Jitka, Kemrová Martina, Kleknerová Jindřiška, Knob Vilibald, Kočí Petr,
Kopecká Eva, Kostka Jan, Kozlíková Dagmar, Krejčí Jiří, manželé Křenkovi, Kutálková Miroslava, Kvapil Petr, - L - Lacina Pavel,
Lebedová Ludmila, Ledvinková Simona, Leier Alan, Loudin František, - M - Mašíčková Andrea, Matoušková Jana, Melkusová Olga,
Měšťanová Eva, Michalčíková Milada, Molnárová Martina, Mrázová Vlastimila, Munzar Jan, - N - Němec Miroslav, Němečková
Hana, Nešpor Robert, Netyková Dagmar, Neumannová Libuše, Neužilovi, Nikolausová Lenka, Nováčková Anna, Novotná Martina,
Novotný Pavel, Nulíčková Miroslava, - P - Pártlová Zuzana, Paták Pavel, Pavlíková Jitka, Pěkná Silvie, Pergnerová Magda,
Peroutková Daniela, Peštuková Kateřina, Petrásek Ondřej, Procházka Antonín, Průchová Veronika, Přibylová Marie, - R - Rada Josef,
Raimondová Luďka, Růžičková Kateřina, Rys Václav, - Ř - Řezníček Vratislav, - S - Sajdl Jakub, Samková Hana, Sapere-Linhartová
Romana, Schmidová Monika, Jan a Růžena Slabí, Slezáková Hana, Stančíková Dana, Sukovatá Jaroslava, Svoboda Martin, Svoboda
Jiří, Svobodová Květuše, - Š - Šafirová Milena, Šelířová Lada, Širůčková Naděžda, Šmídová Alena, Šrankotová Iva, - T - Tajerová
Alice, Tichá Ilona, Tománková Marie, Trnka Josef, Tůma Ladislav, - U - Ulrichová Martina, Urban Martin, - V - Valerová Renata, Végh
Robert, Velebilová Irena, Viterová Věra, Vlašic Radek, Vodičková Věra, Vyčichlová Naděžda, Vykoukal Petr, - Z - Zemanová Marie,
Zímová Ludmila, paní Znamenáčková, - Ž - Žídek Petr
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Děkujeme i těm, kteří nechtějí být jmenováni
nebo nejsou uvedeni v přehledu dárců.
Bez Vaší podpory bychom nemohli poskytovat
péči na úRovni, na jaké ji poskytujeme.

“ “
“ “
“
Nemám zdání, jak fungují ostatní hospice, ale ten čerčanský
byl pro mě zázrakem. Až doposud jsem se setkávala pouze se
standardním zdravotnickým personálem, od těch nejnepříjemnějších bez ochoty udělat cokoli nad rámec směrnice, až po ty
vlídné s marnou snahou pomoci. To jakým způsobem jednají
a fungují v čerčanském hospici sestřičky i lékaři, je něco doopravdy výjimečného a úžasného. Tolik laskavosti, pochopení,
soucítění a vlídné péče...

Úcta k člověku, pochopení a pomoc
i v nejtěžších okamžicích, kdy se uzavírá
jeho pozemská pouť, to vše je v každém
Vašem slově a konání.
Nemám slov, jak více vyjádřit vděčnost
za to, že zrovna u Vás mohl náš přítel
a vedoucí strávit své poslední měsíce
života.
Děkuji a ať Vás Vaše práce naplňuje
tak, jak Vaše služba bližnímu naplňuje
poslání Hospice Dobrého Pastýře.

Nic nezmírní moji bolest
a zármutek na duši, přesto
díky Vám mám dobrý pocit,
že své poslední chvíle strávil můj manžel v důstojném
a milém prostředí s tou nejlepší péčí. Ještě jednou moc
děkuji, přeji Vám mnoho sil
ve vaší nelehké práci a nikdy
nezapomenu.

PODĚKOVÁNÍ

DÁRCI V ROCE 2013

ČEZ, a. s.

Dary fyzických osob

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří
v hospici a pro hospic pracují, ať už dělají cokoliv. Protože toto všechno dohromady tvoří místo,
kde mohou lidé být i v těch nejtěžších chvílích
na sklonku svého života v důstojném prostředí
a obklopeni milými a usměvavými lidmi, kteří jsou
ochotni kdykoliv pomoci a zpříjemnit poslední
chvíle. A zároveň je zajištěna naprosto profesionální lékařská péče.

Chci poděkovat, za péči a práci, kterou konáte. Za fakt, že někde existují místa, kde není tabu
skutečnost, že vše, co počíná, také končí. Vaše činnost pozůstalé nezbavuje odpovědnosti, přijmutí a spoluúčasti při odchodu milované, blízké osoby, ale dopřává zázemí, podporu a důstojnost
v těchto těžkých okamžicích života.

TŘI, o. p. s. 2013
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Zasláním SMS ve tvaru:

DMS HOSPICCERCANY
ne tel. číslo: 87 777
pomůžete našim pacientům.
Cena dárcovské SMS je 30 Kč,
Hospic obdrží 28, 50 Kč.

Děkujeme!

TŘI, o. p. s.
HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE
Sokolská 584
257 22 Čerčany
Tel: 317 777 381
Fax: 317 700 903
E-mail: tri@centrum-cercany.cz

ID datové schránky: dy 254kv
IČ: 18623433
Registrace: oddíl O, vložka 1234 u Městského
soudu v Praze, dne 18.11.2013
Číslo provozního účtu: 530 530 359/0800.
Děkujeme za Vaše příspěvky.

www.facebook.com/hospic.cercany
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