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Základní informace 

O organizaci 

Název organizace: TŘI, z.ú. 

Sídlo organizace: Sokolská 584, 257 22 Čerčany 

Založení organizace: V roce 2000 vznikla společnost o. s. TŘI, která se v roce 2013 
transformovala na TŘI, o. p. s a následně v roce 2020 na TŘI, z.ú. 

Právní forma: Zapsaný ústav   

Kontakt: tel: 317 777 381, fax: 317 700 903, email: tri@hospic-cercany.cz 

Web: hospic-cercany.cz 

Facebook: www.facebook.com/hospic.cercany 

ID datové schránky: dy254kv 

IČ: 18623433 

Registrace: oddíl U, vložka 872 u Městského soudu v Praze, dne 16.4.2020 

Číslo provozního účtu: 530 530 359/0100 

 

Zakladatelé TŘI, z.ú. 
Obec Čerčany 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Soběhrdech 

Římskokatolická farnost Poříčí nad Sázavou 

Náboženská obec Církve československé husitské v Čerčanech 

 

Správní rada 

Správní rada TŘI, o.p.s. (od 1.1.2020 do 15.4.2020) 

Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. – předseda správní rady 

Rudolf Reitz, B. Th. 

Martin Čeljuska 
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Správní rada TŘI, z.ú. (od 16.4.2020 do 31.12.2020) 

Prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. – předseda správní rady 

Mgr. Jan Klimeš 

MUDr. Stanislav Maršík 

Rudolf Reitz, B. Th. 

Mgr. Lucie Sabolová – místopředsedkyně správní rady 

 

Dozorčí rada 

Mgr. Eva Mlezivová – předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Kristian Bergmann 

Renata Špitálská 

Statutární orgán 

Pharm.Dr. Monika Horníková, MHA – ředitelka TŘI, z.ú. 

Orgány TŘI, z.ú. 
Ředitel – statutární orgán, řídí činnost organizace. 

Správní rada – jmenuje a odvolává ředitele, schvaluje rozpočet, účetní závěrku, roční plán a 

výroční zprávu. 

Dozorčí rada – kontrolní orgán, přezkoumává účetní závěrku a dohlíží nad činností 
společnosti.  

Členové správní a dozorčí rady vykonávají svou funkci v TŘI, z.ú. bez nároku na honorář. 
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Historie organizace 

1992 Vzniká „Společnost pro výstavbu farního střediska v Čerčanech“, která získává 
pozemek v centru Čerčan, záměr je zapracován do územního plánu, upevňuje se 
spolupráce mezi třemi církvemi. 

2000  Změna stanov sdružení, redefinice cílů a poslání sdružení společně se změnou 
názvu na Občanské sdružení TŘI. 

2003  Územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu hospice, výběr dodavatele 
stavby na základě veřejného výběrového řízení, zahájení provozu Mobilního hospice v 
Benešově. 

2004  Stavební povolení a výběr dodavatele stavby kostela, resp. komunitního domu s 
kostelem. 

2005  Mobilní hospic Benešov je iniciátorem vzniku a zakládajícím členem Asociace 

poskytovatelů hospicové paliativní péče – APHPP. 

2006  Zahájena výstavba hospice v Čerčanech, Mobilní hospic Benešov na základě 
poptávky zahajuje program Asistenčních služeb – službu Osobní asistence s asistenčním 
autem. 

2007  Dokončena hrubá stavba Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, registrována 
terénní sociální služba Osobní asistence, příprava na zahájení třetí terénní služby – Domácí 
péče. 

2008  Příprava zahájení provozu Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, zkušební provoz 
zahájen 1. září, postupný nárůst kapacity. Zahájen provoz třetí terénní služby – Domácí 
péče. 

2009  Dofinancování stavby budovy a základní dovybavení, rozšíření služeb o Odborné 
sociální poradenství, Ambulanci paliativní medicíny, registrace Odlehčovacích služeb, 
příprava otevření Centra denních služeb. 

2010  Otevřeno Centrum denních služeb. Obnovena výstavba komunitního domu s 
kostelem Nejsvětější Trojice. Občanskému sdružení TŘI byla udělena akreditace na 
vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti. 

2013 Transformace Občanského sdružení TŘI na Obecně prospěšnou společnost TŘI. 
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2014  Uspořádání První české konference dětské paliativní péče ve spolupráci s Asociací 
poskytovatelů hospicové paliativní péče, Českou společností paliativní medicíny a Českou 
pediatrickou společností, otevření Domácího hospice v Hořovicích. 

2015 Realizace celostátní kampaně zaměřené na detabuizaci smrti a propagaci domácí 
hospicové péče za finanční podpory Ministerstva Zdravotnictví (Česko-švýcarské fondy). 

2017 Uděleno ocenění „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“ a akreditace MZ ČR 
pro přípravu lékařů na atestaci v oboru paliativní medicína. 

2018 Příprava rozšíření služeb o pečovatelskou službu, plánování dokončení hrubé 
stavby za účelem výstavby komunitního centra se sociálními službami. Spuštěn projekt 
aktivizačních kurzů pro seniory v Benešově. 

2019 Příprava multidisciplinárního týmu domácího hospice k budoucímu poskytování 
dětské hospicové péče, registrace Pečovatelské služby, vyhotovení projektové 
dokumentace pro výstavbu Centra Péče Čerčany a podána žádost o dotaci na jeho realizaci 
ve výši 14,25 mil. Kč. 

2020 Schválená dotace na výstavbu Centra péče Čerčany, příprava na jeho realizaci, 
spuštění Pečovatelské služby, transformace Obecně prospěšné společnosti TŘI na Zapsaný 
ústav TŘI, založení dceřiné společnosti Dobrověc, s.r.o. 
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Poslání, vize a cíle  
POSLÁNÍM TŘI, z.ú. je vytváření prostoru, kde se mohou posilovat mezilidské vztahy, ať již 
v těžkých životních situacích, při odpočinku nebo osobním růstu společně nebo 
individuálně. Posláním Hospice Dobrého Pastýře je poskytovat komplexní služby umírajícím 
a jejich blízkým formou vysoce kvalitní lůžkové i domácí specializované paliativní péče. 
V sociálních službách reflektujeme komunitní potřeby a nabízíme naše prostory, talenty 
našich lidí, všechny naše poznatky a zkušenosti.   

HODNOTAMI TŘI, z.ú. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.    

NAPLNĚNÍ vize TŘI, z.ú. zrealizujeme přes:  

- udržitelnost: budeme nadále stabilní, zdravě a transparentně hospodařící organizací 

s kvalitním plánováním a implementací;   

- rozvoj a podpora lidí: naše služby budou poskytovat kompetentní a motivovaní 

profesionálové, kteří chápou obsah naší práce a identifikují se s ní. Pro 

zaměstnance budeme vytvářet podpůrné a unikátní prostředí, ve kterém se budou 

moci nejenom rozvíjet, realizovat a učit se, ale i cítit dobře; 

- rozvoj služeb: plánujeme realizaci dostavby pro vytvoření Centra Péče Čerčany pod 

TŘI, z.ú., které bude sloužit jako zázemí s nabídkou sociálních a komunitních 

služeb. S návazností na plány minulé budeme doplňovat služby paliativní péče o 

dětské pacienty a vytvoříme ambulanci paliativní medicíny v benešovské nemocnici 

na posílení návaznosti péče v regionu;  

- kvalita péče a spoluvytváření prostředí: budeme přispívat k rozvoji paliativní a 

hospicové péče, a to nejen formou vysoce kvalitní poskytované péče, ale i nabídkou 

vzdělávání, sdílení zkušeností, spolupráce a osvěty pro odbornou i laickou 

veřejnost; 

- samofinancování: po transformaci na z.ú., která umožnila vytvoření dceřiné 

společnosti Dobrověc s.r.o., plánujeme dostavět Centrum péče s kvalitním plánem 

dofinancování a minimalizací úvěrové zátěže pro organizaci.   

STRATEGICKÉ PILÍŘE ORGANIZACE PRO OBDOBÍ 2020 – 2025 

1. Udržitelnost jako základ a garance zachování poskytování služeb.  

2. Rozvoj služeb a lidí jako nové příležitosti pro růst a uspokojování potřeb. 

3. Excelence jako směr ke zlepšování kvality péče a služeb.  
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Členství v organizacích  
TŘI, z.ú. je k 31. 12. 2021 aktivním členem těchto organizací: 

- Fórum mobilních hospiců (FMH) 

- Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče (APHPP) 

- Asociace poskytovatelů sociální péče 

- Asociace českých nemocnic (AČN) 
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Naši lidé (k 31. 12. 2020) 
Ředitelna  

Pharm.Dr. Monika Horníková, MHA, ředitelka  

Mgr. Lenka Štollová, asistentka ředitelky  
Mgr. Kateřina Tupá, asistentka ředitelky 

  

Ekonomické oddělení  
Ing. Blanka Bejdáková, vedoucí 
ekonomického provozu (do 30.10.2020)  
Ing. Alice Tajerová, vedoucí ekonomického 
provozu (od 01.11.2020) 

Zuzana Jezberová, účetní  
Hana Zemanová, pokladní, fakturantka 

Jana Matoušková, personalistka a referentka 
zdravotních pojišťoven 

Johana Jezberová, administrativní podpora 

  

Fundraising a komunikace 

Mgr. Jana Vernerová, vedoucí oddělení FR a 
komunikace 

Bc. Hana Janků, fundraiserka  

Bc. Barbora Kunclová, DiS., péče o dárce  

Mgr. Jana Kalinová, volnočasové aktivity 

  

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 

Lékaři 
MUDr. Jindřich Polívka, vedoucí lékař  
(do 17.5.2020) 

MUDr. Hynek Cikánek, vedoucí lékař  
(od 18.5.2020) 

MUDr. Olga Voldřichová 

MUDr. Sylva Dolenská 

MUDr. Mlada Kamínková 

MUDr. Antonín Pečenka 

MUDr. Martin Voldřich 

MUDr. Kateřina Herdová 

MUDr. Marie Průchová 

MUDr. Marcela Jandová 

MUDr. Dagmar Křížková, psychiatr 

MUDr. Stanislav Maršík 

MUDr. Terezie Ševčíková 

 

Zdravotní sestry: 
Mgr. Lucie Mokrejšová, vrchní sestra 

Mgr. Monika Remešová, staniční sestra LH 

Mgr. Adriana Šandrejová, staniční sestra DH 

Bc. Eva Tkáčová, DiS., fyzioterapeut 

Dagmar Trmalová, nutriční terapeut  
(do 31.10.2020) 

Jana Chládková, nutriční terapeut  
(od 15.9.2020) 

Radka Havlíková 

Radka Heřmánková 

Eva Horáková 

Vlasta Chaloupecká 

Hana Charvátová 

Irena Kováříková 

Jiří Navrátil 
Petra Petrová 

Marcela Baťková 

Jaroslava Pilátová 

Irena Roubíková 

Eliška Hanelová 

Soňa Prchlíková 

Zdeněk Smeták 

Radka Stibůrková 

Dagmar Šperlová 

Soňa Trojášková 

Anna Veselá 

Olga Šturmová 

Milena Rabiňáková  
 

Pracovníci v sociálních službách 

Ošetřovatelé 

Věra Breburdová, 
Hana Ebenstreitová 

Miroslava Králíková 

Michaela Krbková 

Věra Kučerová 

Vilemína Šebestová 

Miluše Houdková 

Kristýna Sechovcová 

Hana Tůmová 

Jolana Petrová 

Jiřina Pitrofová 

Monika Rálková 

Vladimíra Siebertová 

Martina Sislová 

Karel Šperl 
Lucie Švejdová 

Zuzana Uhrinová 

Jitka Brůžová 

Jan Žižka 

Eva Vycpálková 

Vladimíra Siebertová 
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Anna Veselá 

Ruslana Vlášková 

Soňa Hokrová  
Nataša Hottmarová 

 

 

PSYCHOLOGICKÁ PÉČE 

Mgr. Jan Soukup, psycholog 

 

 

DUCHOVNÍ PÉČE 

Daniel Hottmar (ASD) 

Martin Janata (ŘKC) 

(do konce června 2020) 

Ondřej Kapasný (ŘKC) 
(od června 2020) 

Josef Bartošek (ČCE) 
 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

Mgr. Eva Rosová, vedoucí sociálního oddělení 
Bc. Pavel Kocábek, sociální pracovník 

Bc. Marie Pinkasová, DiS., sociální pracovnice 

Mgr. Sandra Magnusová, DiS., sociální 
pracovnice 

Vladislava Fulínová, pracovnice v sociálních 
službách 

Lucie Véghová, pracovnice půjčovny 
kompenzačních pomůcek, koordinátorka 
dobrovolníků 

 

 

Terénní služby odlehčovací 
Pracovníci v sociálních službách: 
Alena Andoová 

Jitka Karlová 

Tomáš Fürbacher 
Radomila Vobecká 

 

Pečovatelská služba 
Pracovníci v sociálních službách: 
Jana Bláhová 

Eva Tichá 

 

 

Centrum denních služeb 
Martina Hrachová 

Kateřina Kukurová 

Vladislava Fulínová 

 

 

DOBROVOLNÍCI 
Markéta Benáková 

Veronika Boháčová  
Robert Čuda  
Hana Drazdíková  
Jana Drazdíková  
Zdenka Fuksová  
Jarmila Grillová  
Vendulka Hanušová  
Daniel Hottmar  

Vladimír Hrajnoha  

Vlastimil Hubička  
Ivanka Chlistovská  
Boženna Klauzová  
Anna Kotrášová  
Pavla Kotrášová  
Marta Krupičková Lígrová  
Petra Krupičková  
Vlasta Kyselová  
Renáta Lokajíčková  
Petra Matějková  
Eva Mlezivová  
Hana Nová  
Anna Síbrtová  
Lucie Soorová  
Eva Štenglová 

Petr Štulc  
Martin Veleba  

Monika Vnoučková  
Radomila Vobecká  
Zuzana Zelená  
Ludmila Zímová  
Ilona Hladíková 

Jan Mura 

Eva Jelínková 

Romana Nožková 

Paola Serra 

Tom Naute 

 

 

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ 
Jan Kostka, vedoucí provozního oddělení 
Mgr. Josef Slavíček, IT technik 

 

Kuchyně 

Renáta Drábková 

Alena Kohnerová 

Jaroslava Drahotová 

Věra Míchková 

Michaela Prodanová 
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Milena Vaňková 

Eva Dohnalová 

 

 

Recepce 

Ing. Iva Klinderová 

Eva Drazdíková 

Hana Párysová 

Veronika Drábková 

Dana Lenke 

 

Prádelna 

Bohumila Dvořáková 

Jaroslava Hubičková 

Dana Lenke 

Vlastimil Hubička 

 

Úklid 

Jan Ježek 

Bohumila Dvořáková 

Eva Kalejová 

Františka Skřečková 

Marie Zelenková 

  

Řidiči/údržbáři 
Pavel Novotný 

Aurelij Wintrss 

Bohumil Srb 

 

 

Péče o květiny a zahradu 

Pavlína Vlasáková 

Miroslav Barek  

 

 

 

K 31. 12. 2020 zaměstnával TŘI, z.ú. 85 pracovníků na HPP, 14 pracovníků na DPČ a 42 
pracovníků na DPP, celkem 141 osob v rozsahu 69,0 úvazku. 

 

.  

 

ORGANIGRAM TŘI, z.ú. 
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Úvodní slovo ředitelky 
Drazí přátelé,  

ohlédnutí za tím, co je za námi, a krátké pozastavení, je vždy vzácnou chvilkou. Tak proč si ji 
nevychutnat?  

V roce 2020 jsme všichni čelili překvapení, které nás udivovalo a stále se měnilo. Jméno však 
zůstalo, COVID-19. Když něco neznáme, žene nás strach z nepoznaného. Tento strach nás 

pak odvádí z cesty, kterou se ubíráme. I my jsme z naší cesty párkrát vybočili, ale vždy jsme 
se dokázali vrátit zpátky. 

Naše cesta je vybudovaná na víře v pevný základ, který se jmenuje udržitelnost. Rok 2020 

potvrdil, že se naše finanční řízení vyvíjí v souladu s plány, navzdory proměnlivé situaci.  
Finanční rok jsme ukončili s cca 1% ziskem z výnosů, což poukazuje na dobré zdraví 
organizace. V personální oblasti jsme rozšířili týmy lékařů, přijali nové posily a zabývali se 
lepší zastupitelností v organizaci. Z hlediska provozního jsme s výjimkou měsíce prosince, 
kdy jsme čelili nákaze přímo mezi personálem a pacienty, udrželi provoz bez omezení příjmu 
pacientů. Personál ve službách, které jsme měli krátkodobě zavřené z důvodu mimořádných 
opatření, se nabízel k výpomoci v oblastech, kde to bylo z hlediska kompetencí možné. 
Pracovali jsme krátkodobě i distančně, i když terénní služby jsme zachovali celé období 
dostupné a naši zaměstnanci jezdili do rodin.  

Při vyhodnocování našich cílů mezi námi zarezonovala hrdost na to, že jsme nepolevili 
v rozvojových oblastech, které jsou nadstavbou hlavního pilíře udržitelnosti a týkají se 
rozvoje služeb a zaměstnanců. Potěšilo nás, že jsme obdrželi finální schválení dotace ve 
výši 14,25 mil. korun na dostavbu Centra Péče Čerčany. Koncem roku jsme k tomu získali 
úvěr na dofinancování naší spoluúčasti na projektu dostavby. Tyto úspěchy nám umožní 
využít existující hrubou stavbu k vytvoření nového komunitního místa. Po úspěšné 
transformaci o.p.s. na zapsaný ústav jsme koncem roku vytvořili dceřinou společnost 
Dobrověc s.r.o. s cílem spolufinancování dostavby. Pokud jde o rozvoj lidí, navzdory 
menšímu počtu vzdělávacích příležitostí a tréninků, se personál naučil využívat on-line 

edukaci a řízení organizace se také přesunulo více do virtuálního světa.  

Inovace sloužící ke zlepšení kvality poskytované péče jsou třetí nejvyšší úrovní našich 
aktivit. Kvalitou poskytovaných služeb se zabýváme způsobem, který nám dává zpětnou 
vazbu sloužící ke zlepšování. Připravili jsme a implementovali projekt zavedení rodinných 
porad v hospicové lůžkové péči, ale i péči v domácím prostředí. Pod vedením Centra 

paliativní péče se účastníme projektu vytvoření indikátorů kvality péče a projektu získávání 
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zpětné vazby od pozůstalých. Tyto iniciativy využíváme k vlastním analýzám a nastavování 
nových nástrojů ke zlepšení kvality poskytované péče.  

I když se mnoho věcí děje kolem nás ve vyšší režii, jak to říkával jeden z našich častých 
klientů, zůstává pro nás se vší pokorou důležité, abychom pokračovali v našem úsilí navzdory 
překážkám. Chceme hledat řešení i tam, kde zdánlivě nejsou. Chceme věřit, že podpora 
všech vás, kteří nás na naší cestě doprovázíte a důvěřujete nám, zůstane nejenom oceněna 
v našich srdcích, ale povzbudí i druhé. Chceme i nadále pracovat s respektem, láskou, 
soucitem, ale i odvahou.  

Jsme a zůstáváme nesmírně vděčni za všechnu vaši pomoc, projevy vděku a laskavá slova 
ocenění práce našich zaměstnanců. 

 

S vděkem a v úctě zůstává 

 

Monika Horníková, ředitelka TŘI, z.ú. 
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Ohlédnutí za rokem 2020 
Asi nemá cenu komentovat, jak překvapivý, náročný a smutný rok to pro nás všechny byl. 
Pro čerčanský hospic ale znamenal i velký posun kupředu, chmurné mnohaměsíční období 
totiž provázely překvapivé události, které pachuť způsobenou pandemií COVID-19 zázračně 
neutralizují… 

Leden, únor a několik málo dní v březnu 2020 

Plní síly a optimismu spouštíme zbrusu novou pečovatelskou službu v regionu 5 km od 
Čerčan, a s velkým nadšením sdělujeme veřejnosti naše velkolepé plány dokončit 11 let 
rozestavěnou hrubou stavbu v bezprostřední blízkosti hospice a vytvořit zde Centrum Péče 
Čerčany s tolik potřebnými bezbariérovými komunitními prostory a zázemím pro sociální 
služby. V tuto chvíli máme již několik měsíců požádáno o dotaci na jeho realizaci 

prostřednictvím MAS Posázaví resp. IROP-u a s velkým napětím čekáme na rozhodnutí. 

Přípravy dvou fantastických benefičních akcí jsou v plném proudu, třídíme tisíce darovaných 
knih z celé republiky pro Velký bazar dobrých knih, jenž se má uskutečnit 14. března v 
pražské Knihovně Václava Havla a prodáváme vstupenky pro benefiční představení 
novocirkusového seskupení Losers Cirque Company, které proběhne dva týdny na to v 
Benešově… 

Nouzový stav, restrikce, karanténa 

Těsně před tím, než se brány hospice úplně uzavřou veřejnosti a doprovázející blízcí 
uvíznou na několik týdnů uvnitř něj, se v kapličce Dobrého Pastýře poprvé od jejího 
vysvěcení křtí. Martin Janata, náš dlouholetý duchovní, zde křtí vnoučátka naší pacientky, a 
v tu chvíli ještě netuší, že za pár měsíců své působení v hospici ukončí, jelikož bude 
povolán do služby na farnost vzdálenou desítky kilometrů od Čerčan. 

Zatímco zavíráme některé služby a jiné pracují v omezeném režimu, tým domácího hospice 
je vytížený na maximum. Z důvodu hromadného propouštění pacientů z nemocnic s cílem 
zajistit volná lůžka pro případné pacienty s Covidem je poptávka po této službě enormní. 
Pětice zdravotních sester čelí obrovskému vyčerpání a nepopulárním rozhodnutím, komu 
péči dopřát a komu už ne, protože jsou na hraně svých možností. Naopak příjmy do 
lůžkového hospice jsou z preventivních důvodů pomalejší, ze sociálních lůžek se stává 
karanténní zóna pro nově příchozí pacienty. 

Ač se to zdá v tuto chvíli zvláštní, uskutečňujeme dlouho připravovanou transformaci 
organizace z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav, což s sebou nese enormní 
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administrativní zátěž, ale zvládáme. Příjmy ze služeb nám nebezpečně klesají a výdaje na 
ochranné prostředky a desinfekci exponenciálně rostou. Na trhu je obojího zoufale málo, 
ceny za rukavice stouply čtyřnásobně za jediný týden. Vyhlašujeme veřejnou sbírku, 
abychom s podporou dárců finanční propad ustáli. 

Uprostřed rýsující se krize přichází rozhodnutí o přidělení dotace na výstavbu Centra Péče 
ve výši 14,25 milionu korun. Dostat tuto zprávu tři týdny zpátky, boucháme šampaňské, 
skáčeme radostí do stropu. Nyní jen zhluboka dýcháme, protože nás čeká najít někde jinde 
ještě dalších 4,75 milionu a fundraisingový plán na jeho získání, jenž zahrnoval mimo jiné 
realizaci několika velkých benefičních akcí, se rázem zdá nereálný. 

Každý den ale do hospice proudí finanční i materiální pomoc, mimo jiné 2500 ručně šitých 
roušek a ještě tisíckrát tolik korun, litry desinfekce, štíty a pláště, dárky pro personál i klienty. 
Máme naději. Epidemiologická situace se v květnu lepší, všichni čekáme na léto, protože 
věříme, že vyšší teploty koronu porazí. 

Léto 2020 

Jsme ve starých kolejích, služby už zase naběhly do normálního režimu. Návštěvy jsou snad 
ještě početnější než kdykoliv doposud. 

Začínáme se na realizaci Centra Péče konečně opravdu těšit. Zařizujeme odvážně úvěr ve 
výši 19 milionů na jeho realizaci. Plánujeme náhradní termíny neuskutečněných jarních 
beneficí a do toho už pokukujeme po termínech tradičních komunitních podzimních a 
adventních akcí, jež přivedou do areálu hospice vždy stovky návštěvníků a z jejichž 
nádherné atmosféry ještě několik dalších týdnů čerpáme energii. Konec prázdnin je ale 
lehce znepokojivý. Dřív, než vláda přikročí k prvním restrikcím, sami zpřísňujeme. Zavádíme 
roušky, monitorujeme návštěvy, chystáme přesné postupy, co se stane, až se s Covidem 
potkáme tváří v tvář. 

Druhá vlna 

Už nyní je jasné, že nás čeká mnohem horší situace než na jaře. Máme mezi kolegy první 
pozitivní, jsou ale bezpříznakoví a mimo jejich oddělení se Covid dál nedostal. Uf. To máme 
štěstí. Opět některé služby omezujeme, zavíráme fyzioterapii i centrum denních služeb, 
zpřísňujeme proces příjmu pacientů do lůžkového hospice i do pobytové odlehčovací služby. 

Ještě stíháme uskutečnit jedinou letošní benefici – The Loser(s) v Benešově, a to v sobotu s 
magických datem 10. 10. 2020, den poté, co byl v Česku zaznamenán rekordní nárůst 
nakažených, dvojnásobný oproti předchozím dnům. Od dvanáctého začíná lock down. 
Setkáváme se v polovičním počtu, desítky platících diváků s ohledem na situaci nedorazily. 
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Během představení se nám tají dech, akrobaté létají vzduchem někde na úrovni světelných 
ramp KD Karlov a fenomenální showman En.dru nás na hodinu a půl unáší daleko od 
reality, pláčeme smíchy, díky za toto chvilkové vysvobození. Když pak na konci ve stoji 
tleskáme, skandujeme, voláme „bravo!“ a účinkující se vrací na jeviště poklonit se potřetí, 
počtvrté, popáté… jsme všichni pohnutí, lepší závěr předčasně ukončené divadelní sezóny 
si neumíme představit. 

Realizaci Centra Péče a hon na další miliony na jeho dostavbu už zase nevidíme úplně 
růžově. Je nám ale jasné, že nemůžeme čekat se založenýma rukama a už vůbec si zoufat. 
Prostě si chybějící peníze vyděláme! Zakládáme dceřinou společnost Dobrověc, s.r.o., 
jejímž posláním je stát se úspěšnou podnikatelkou, aby pomohla své matce postavit 
Centrum Péče a dále financovat jeho budoucí provoz. Přichází báječná zpráva, společnost 
Net4Gas nám věnuje skoro půl milionu na pořízení prováděcí projektové dokumentace 
Centra Péče. Euforie. Zdravě motivovaný tým fundraisingu odchází na několik týdnů do 
hospicové kuchyně upéct půl tuny dobročinného cukroví – první podnikatelský počin 
Dobrověci. 

Třetí vlna 

Na konci listopadu máme první pozitivní pacientku a první pozitivní kolegy v přímé péči. 
Každý den přibývají další a další a mnozí mají těžký průběh. Adventní noční můra. Až do 
odvolání je příjem pacientů do lůžkového hospice pozastavený. Do služby jsou povoláni 
všichni, kteří zbyli, na týdny zde napříč všemi odděleními a provozy panuje doslova nouzový 
stav, jedeme na doraz. Letošní prosincové dny jsou nezvykle chmurné, rána se podobají 
večerům, jsou tmavá a neutěšená. Vzájemně se s kolegy z různých oddělení potkáváme jen 
na chodbách, jsou to letmá setkání ochrannými prostředky orámovaných unavených očí. 
Nemluvíme. Není potřeba. Víme, že to musíme zvládnout. Vnímáme vzájemné odhodlání 
současnou situaci ustát, cítíme kolektivní sounáležitost jako nikdy dosud. Jsme unavení, 
strašidelně unavení. 

O třetí adventní neděli zvoní telefon, volá Jakub Hoffman, bývalý kolega ředitelky hospice a 
velký podporovatel paliativní péče. Dozvěděl se, že náš domácí hospicový tým se připravuje 
na poskytování paliativní péče nevyléčitelně nemocným dětem. Již druhým rokem se naši 
zdravotníci na tuto specifickou a nesmírně náročnou práci školí a nyní jsou připraveni 
pečovat o dětské pacienty. Jakub ví, že jsme v náročné situaci a finančně krvácíme. 
Vymyslel se svým bratrem Martinem kampaň na podporu našeho domácího hospice a 
rozvoj dětské paliativy. V pondělí 14. prosince výzvu odstartovali prostřednictvím sociálních 
sítí a do Vánoc nám na čtyři tisíce dárců přispělo dary ve výši skoro dva miliony korun. S 
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finančními dary dorazila také vlna nádherných vzkazů, díků, slova podpory, dárky, růže, 
potraviny… 

Tak štědré Vánoce jsme ještě za jedenáctiletou existenci Hospice Dobrého Pastýře nezažili. 
Po několika týdnech první slunečné dny. Uzdravení kolegové se začínají vracet do práce, 
zasloužené volno začínají čerpat všichni ostatní. Klidné tiché svátky a několik hlubokých 
nádechů před novým rokem. Zvládli jsme to a zvládneme to zas, teď už to víme. S 
vědomím, že jsou nám lidé dobré vůle na blízku, jsme schopni ustát i uragán. Děkujeme. 

 

Mgr. Jana Vernerová, vedoucí FR a komunikace 
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Služby 

Lůžkový hospic 

Cílem pro rok 2020 bylo přetrvat v dobrých trendech využití lůžkové kapacity, kde jsme s 
každým novým rokem od 2016 dokázali stále efektivněji využívat náš lůžkový potenciál. 
Letošní obložnost (využití kapacity lůžek) však byla silně ovlivněná vývojem mimořádných 
okolností kolem epidemiologické situace a zůstala tak na hodnotě 83 %. 

 

V dubnu a květnu jsme přijímali pacienty přes karanténní, resp. izolační úsek, což bylo 
jedno z potřebných opatření v mimořádné situaci a následném nouzovém stavu. V letních  

Využití lůžkové kapacity 
2016 2017 2018 2019 2020 

Obložnost v % 
80% 85% 89% 92% 83% 

 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2020 

Počet hospitalizovaných 

51 50 50 37 38 42 50 50 46 48 44 33 462 

Počet příjmů 

30 25 25 17 15 18 28 30 24 28 21 12 273 

Počet lůžkodnů 

785 769 798     662 813 810 826 776 812 771 741 559 9122 

Úmrtí, odchod 

26 22 28 14 13 19 29 25 21 24 23 12 256 

Průměr délky hospitalizace 

15,4 15,4 16 17,9 21,39 19,29 16,52 15,52 17,65 16,06 16,84 16,94 17,07 

Obložnost v % 

84 88 86 74 87 90 89 83 90 83 82 60 83,08 
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měsících se situace konsolidovala. V prosinci, kdy došlo k propuknutí nákazy covid-19 mezi 

pacienty a personálem prvního patra, jsme přistoupili k plné izolaci, zastavili příjmy pacientů 
a nastavovali služby tak, abychom zamezili šíření infekce napříč organizací, což se nám i 
povedlo. Bohužel, několik pracovníků přímé péče čelilo post-covidovým symptomům, které 
jim neumožňovaly rychlý návrat zpět, zdravotní i ošetřující personál zažil skutečně náročné 
období. 

V průběhu roku došlo k plánované výměně vedoucího lékaře a koncem roku k doplnění 
týmu lékařů o další posilu, celkově tak máme 5 kmenových a 7 spolupracujících externích 
lékařů z regionu.  K personálním změnám došlo také v řadách ošetřovatelů a zdravotní tým 
doplnila nová staniční sestra.  

I přes nepříznivou „covidovou“ situaci se nám dařilo realizovat plány, které jsme na tento rok 
měli. V oblasti budování kompetencí jsme zrealizovali alespoň část vzdělávacích seminářů 
a kurzů a z hlediska zlepšování poskytované péče rozpohybovali projekt rodinné 
porady/konference, čímž posilujeme otevřenou komunikaci mezi nemocným, rodinou a 
pracovníky v přímé péči. Zapojili jsme se také do dlouhodobého projektu dotazníkového 
šetření mezi pozůstalými s cílem získat zpětnou vazbu a na jejím základě naši péči nadále 
vylepšovat. Velmi náš těší, když se rodina aktivně zapojí do procesu doprovázení svého 
blízkého. Chceme našim pacientům i jejich nejbližším vytvářet druhý domov, ve kterém se 
budou cítit bezpečně, aby tak nevyhnutelné odcházení bylo důstojné a přirozené a 
doprovázení netraumatizující s hezkou vzpomínkou na klidné odloučení. 

 

Domácí hospic 

Jedním z odvážných plánů na rok 2020 bylo postarat se o 100 pacientů, což se také 
povedlo, bylo jich celkem 102. Dosáhnout takové efektivity služby by nebylo možné bez 
spolehlivě fungujícího odborného multidisciplinárního týmu, jenž byl výrazně posílen nově 
příchozím lékařem a zdravotní sestrou. 

  2018 2019 2020 

Počet přijatých pacientů 32 76 102 

Počet přijatých žádostí 72 112 150 

Počet ošetřovacích dnů 1192 1837 2624 

Průměrná délka péče (dny) 25,91 23,86 26,21 
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Největší nápor pocítil domácí hospic během druhé poloviny března, v dubnu a říjnu, kdy 
došlo k hromadnému propouštění ležících pacientů z nemocnic do domácího ošetření, aby 
se tak uvolnila lůžka pro pacienty s onemocněním covid-19. Ač se to ještě donedávna zdálo 
jako nemožné, začali jsme pečovat o pacienty i distančně, a to u již "zaškolených" rodin, 
které péči o svého blízkého začali zvládat sami. Konzultace ohledně správného postupu a 
psychická podpora tak probíhala prostřednictvím videohovorů. Výjezdy zdravotníků k 
pacientům probíhaly jen v nejnutnějších případech, kdy bylo zapotřebí zdravotního úkonu 
nebo stabilizování špatného psychického stavu pacienta a jeho rodiny. Digitalizovala se 
rovněž pravidelná týdenní setkání multidisciplinárního pečujícího týmu. 

I nadále jsme se snažili o implementaci paliativní péče do domovů se sociální službou, i 
když letos za stávající situace v omezeném režimu. O to intenzivněji jsme spolupracovali s 
paliativními týmy v nemocnicích, a to zejména s týmem ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady. Povedlo se nám pokračovat v návštěvách sociálních oddělení v pražských 
nemocnicích Motol a Bulovka. 

Velký kus práce jsme odvedli v oblasti přípravy na poskytování dětské hospicové péče, 
jsme nyní připraveni postarat se i o dětské pacienty se život limitujícím onemocněním. 

I v oblasti vzdělávání jsme pokročili kupředu. I když ve ztížených podmínkách, absolvovali 
jsme několik zásadních vzdělávacích kurzů, zvládali jsme se také postarat o stážisty, kteří 
měli zájem se seznámit s prací v domácím hospici, a nadále zajišťovali mentoring 
domácímu hospici v Chebu. 

 

Sociální služby 

Terénní odlehčovací služba zaznamenala během jarní i podzimní koronavirové vlny 

pokles zájmu ze strany stávajících uživatelů. Rodinní příslušníci klientů začali více pracovat 
z domova, a tak byli schopni během dne o svého blízkého pečovat sami. Na druhou stranu 

jsme zaznamenali i nárůst nových „krátkodobých“ klientů. Ať to byli klienti, kteří zůstali z 
karanténních důvodů bez pomoci rodinných příslušníků, nebo klienti covid-pozitivní. Naši 
asistenti se zvládli přizpůsobit náročné situaci a pečovali o tyto klienty tak dlouho, jak bylo 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2020 

Počet přijatých pacientů po měsících 8 6 11 10 10 8 8 5 8 14 5 9 102 
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třeba. Pomalý rozjezd měla i Pečovatelská služba, avšak během druhé poloviny roku už 
začala fungovat stabilně a dostala se postupně na svou maximální kapacitu, tj. 15 klientů.  

Terénní odlehčovací služba 

rok počet uživatelů počet ošetřovacích dnů počet hodin přímé péče 

2019 36 1388 1915 

2020 35 898 1450 

 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

počet dnů 110 91 74 56 52 39 87 100 65 73 62 89 

počet hodin 196 134 108 70 64 83 164 170 118 110 105 128 

počet nových klientů 2 4 3 0 1 1 7 0 1 1 2 0 

počet ukončených klientů 2 4 2 3 0 1 2 1 4 0 0 3 

počet aktuálních klientů 15 17 16 14 12 12 19 19 11 10 12 13 

  

Centrum denních služeb bylo na jaře i na podzim v důsledku vládních restrikcí uzavřené a 
z jeho personálu se tak na čas staly „holky pro všechno“. Chodily vypomáhat do hospicové 
kuchyně či prádelny, sloužily v lůžkovém hospici nebo rozvážely léky a obědy občanům 
Čerčan.  

Centrum denních služeb 

  druh uživatele počet uživatelů počet ošetřovacích dnů počet hodin přímé péče 

2019 

klienti CDS 7 345 1898 

klienti z LH+OSP 96 1354 3466,5 

celkem 103 1699 5364,5 

2020 

klienti CDS 5 61 367 

klienti z LH+OSP 90 1031 2937 

celkem 92 1092 3304 

 

Naši sociální pracovníci poskytli během roku odborné sociální poradenství celkem 267 
klientům, podnikli 53 intervencí v terénu a 756 jich vykonali ambulantně.  

Obrovský nápor zaznamenala během jarního a podzimního hromadného propouštění 
pacientů z nemocnic do domácího ošetření Půjčovna kompenzačních pomůcek. Mnohé 
rodiny se tak ocitly v nové náročné situaci, potřebovaly poradit, nasměrovat a hlavně vybavit 
domácnost potřebnými pomůckami, aby péči o svého blízkého zvládli. Nejvíce bylo 
zapotřebí polohovacích lůžek, ty jsme půjčili během roku celkem 157krát, 84krát jsme 
půjčovali toaletní židle, 63krát invalidní vozíky a 48krát oxygenátor. Celkem naši půjčovnu 
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navštívilo 213 nových klientů. Potřebnými pomůckami jsme vybavili také 58 pacientů 
domácího hospice. 

 

Ostatní služby 

Asistenční auto (auto s plošinou k pronájmu pro veřejnost) – obrat 7 920 Kč 

 13 výjezdů pro 7 klientů 

  

Stáže, komunitní akce – obrat 144 633 Kč 

 Zdravotnické stáže: 79 dnů 

 Mentoring – domácí hospic: 40 h 

 Psychologické stáže: 9 dnů 

 Stáže dobrovolníků jiných organizací: 12 dnů 

 Sociální stáže: 85 dnů 

 Benefiční představení The Loser(s)  

 

Kuchyň (obědy pro seniory, veřejnost) – obrat 456 792 Kč 

 

Masáže (masáže pro veřejnost) – obrat 159 250 Kč 

 

Krámek (obchůdek v recepci) – obrat 128 905 Kč 

 

Pronájem (pronájem prostor hospice) – obrat 66 326 Kč 

 

Ubytování (ubytování doprovodu) – obrat 46 450 Kč 

 

Ostatní (ostatní služby) – obrat 24 085 Kč 

 

Prádelna (praní pro veřejnost) – obrat 11 240 Kč 
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Propojené osoby 
Organizace TŘI, z.ú. se 6. listopadu 2020 stala matkou, založila dceřinou společnost, která 
nese název Dobrověc, s.r.o.  

Proč k jejímu založení došlo?  

Impulsem k jejímu zřízení byl letošní úspěch ve smyslu rozhodnutí o přidělení dotace na 
realizaci Centra Péče Čerčany ze strany MAS Posázaví, resp. IROP. Stavební práce na 11 
let rozestavěné hrubé stavbě v bezprostřední blízkosti Hospice Dobrého Pastýře započnou 
již v průběhu roku 2021. TŘI, z.ú. obdrží schválenou dotaci ve výši 14,25 mil. Kč až po 
ukončení výstavby, resp. po zahájení činnosti centra. Stavební práce tak bude financovat 
prostřednictvím stavebního úvěru, který začne čerpat v okamžiku předání staveniště 
zhotoviteli stavby, což je plánováno nejpozději v srpnu 2021.  

Vzhledem k tomu, že rozpočet projektu převyšuje dotaci o cca 4,75 mil. Kč, čeká ji náročná 
cesta hledání dalších zdrojů. Jedním z nich je vlastní podnikatelská činnost, resp. 
podnikatelská činnost dceřiné s.r.o. Pokud by podnikatelskou činnost provozovala mateřská 
společnost TŘI, z.ú., neodvratně by se stala plátcem DPH, což by znamenalo velkou 
komplikaci ve zpracovávání účetní agendy.  

Proto tedy vzniká Dobrověc a start její podnikatelské činnosti byl doslova raketový. Hned na 
úvod posbírala objednávky na téměř 600 kilogramů Dobrého cukroví, které také upekla, 
oddistribuovala a vyúčtovala. V příštím roce plánuje rozšíření své činnosti o provoz 
DOBRObistra v prostorách kavárny na přízemí Hospice Dobrého Pastýře.   

Název dceřiné společnosti: Dobrověc, s.r.o. 

Datum vzniku a zápisu: 6. listopadu 2020 

Spisová značka: C339842 vedená u Městského soudu v Praze 

Sídlo: Sokolská 584, 257 24 Čerčany 

IČ: 096 57 517 

Předmět podnikání:  

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského 
zákona 

- Pekařství, cukrářství 
- Hostinská činnost 
- Masérské, rekondiční a regenerační služby 
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Statutární orgán, jednatel: Mgr. Jana Vernerová 

Společník a zakladatel: TŘI, z.ú., Sokolská 584, 257 22 Čerčany, IČ: 186 23 433 

Základní kapitál: 10.000 Kč 
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Probíhající projekty 

Centrum Péče Čerčany 

Nepříliš atraktivní hrubá stavba při Hospici Dobrého Pastýře se po dlouhých letech dočká 
dokončení. Na podzim 2022 zde zahájí svůj provoz Centrum Péče Čerčany. Jedná se o 
bezbariérové komunitní centrum s pestrou nabídkou vzdělávacích, klubových, tvůrčích a 
pohybových aktivit, integračních činností a sociálních služeb. 

Projekt Centrum Péče Čerčany (dále jen CPČ) směřuje k aktivizaci komunitního života v 
mikroregionu Čerčan a okolních obcí, k aktivní spolupráci uvnitř komunity, probuzení 
sounáležitosti, vzájemné pomoci, rozvoji dobrovolnictví a společenské odpovědnosti 
komunity. Projekt zároveň řeší dostupnost sociálních služeb a jejich vzájemnou návaznost, 
umožňuje realizaci aktivizačních a inkluzivních činností pro osoby se zdravotním 
postižením, sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením. 

Komplexní řešení obtížné životní situace 

V CPČ plánujeme vybudovat zázemí pro komunitní sociální práci a sociální služby, které 
díky své kvalitě a vzájemné provázanosti přispějí ke komplexnějšímu řešení obtížné životní 
situace obyvatel Čerčan a okolních měst a obcí. Prostřednictvím sociální práce bude pomoc 
nabízena nejen těm, kteří o ni přijdou osobně požádat, ale také těm, kteří se z důvodu 
rezignace, neznalosti či strachu bojí o pomoc požádat nebo ji dokonce odmítají. 
Zprostředkování kontaktů na odborníky a potřebné služby, poradenství v oblasti řešení 
dluhů, či bytové problematiky, pomoc se získáním zákonné podpory a nabídka možnosti 
nenásilného sociálního začleňování skrze aktivizační činnosti může pomoci při opětovném 
začlenění sociálně vyloučených osob do společnosti a tím předcházet jejich společenské 
izolaci, která často bývá důvodem k frustracím, recidivám, prohlubování jejich problémů, či 
návratem k závislostem. 5 dní v týdnu dostupná služba odborného sociálního poradenství 
bude sloužit všem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo se potřebují vyznat v širokém 
spektru a složité terminologii dostupných zdravotních, sociálních a právních služeb. 
Přesunem půjčovny kompenzačních pomůcek (kterou v současnosti provozujeme v 
Benešově) do objektu CPČ zajistíme její dostupnost 5 dní v týdnu, a také její pohotovostní 
režim o víkendu či svátcích. Zázemí zde získá i naše zbrusu nová Pečovatelská služba, jež 
plynule navazuje na stávající služby a činnosti TŘI, z.ú. a doplňuje spektrum dostupných 
sociálních služeb v regionu. 
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Aktivizace komunitního života 

Chceme vytvořit bezpečný, příjemný a dostatečně velký prostor pro socializaci rodičů na 
rodičovské dovolené s dětmi, kde budou moci během svých pravidelných setkání realizovat i 
přednášky, diskuze, workshopy, společná cvičení, muzicírování. Velká společenská 
místnost uzpůsobená k tvůrčím i pohybovým činnostem zároveň umožní realizovat 
plnohodnotný volnočasový program pro děti, mládež, dospělé i seniory z Čerčan a 
nejbližšího okolí. Program komunitního centra bude vytvářet komunita sama. Místní spolky, 
skupiny i jednotlivci se budou aktivně podílet na fungování a programové skladbě centra, tím 
se bude rozvíjet vzájemná spolupráce všech zúčastněných stran a tím i odpovědnost za 
dění v obci. 

Destigmatizace a sociální inkluze 

Posláním a cílem projektu CPČ je vrátit jakoukoliv „jinakost“ zpět do komunity tak, aby mohli 
být nositelé této nálepky integrováni, předcházelo se jejich sociálnímu vyloučení, a aby je 
komunita opět vnímala jako součást společnosti a života vůbec. Tou jinakostí může být pro 
někoho hendikep, pro jiného nemoc, nemohoucnost nebo i stáří jako takové. Plánujeme 

zavedení pravidelných dopoledních integračních rukodělných dílen, prostřednictvím kterých 
se budou moci místní děti pravidelně potkávat s cílovými skupinami. Aktivizační činnosti pro 
seniory, osoby se sníženou soběstačností a se zdravotním postižením umožní přirozený 
kontakt dospělých vrstevníků.  

Rozpočet na dostavbu a vybavení objektu činí 19 mil. Kč. Realizace Centra Péče Čerčany je 
podpořena částkou 14,25 mil. Kč v rámci 7. dotační výzvy: „MAS Posázaví – IROP – 

Komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované 
projekty CLLD“. Zbylých 4,75 mil. korun budeme zajišťovat z vlastních zdrojů, z darů a 
dotací fyzických a právnických osob, měst, obcí a Středočeského kraje, a také 
prostřednictvím benefičních akcí. První benefiční akce, celovečerní novocirkusové 
představení The Loser(s) se uskutečnila 10. října 2020 v KD Karlov v Benešově, její čistý 
výtěžek činí 53.304,47 korun. Přípravu prováděcí projektové dokumentace Centra Péče 
Čerčany podpořila společnost NET4GAS Holdings, s.r.o. částkou 484.000 Kč.  
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Rodinné konference a rodinné porady 

Letos navzdory nebo naopak díky tomu, že nebyl život v hospici i mimo něj zrovna snadný, 

lidé častěji v náročných situacích propadali panice a byli obecně méně trpěliví, o to víc 

unavení a podráždění, jsme rozpohybovali projekt rodinných konferencí a porad. Rodina a 

blízcí jsou důležití pro každého našeho pacienta. Zároveň se často potkáváme s typickými 

náročnými situacemi, které vyžadují, abychom se s rodinou setkali u jednoho stolu.  

- V rodině jsou děti, které jsou ohroženy ztrátou blízké osoby, především když 

nemocným je jeden z rodičů. Ve spolupráci s Centrem rodinných konferencí (Lata 

z.ú.) jsme připraveni nabídnout takové rodině systematickou podporu. Služba je pro 

nezaopatřené děti až do 26 let věku a je zdarma. Pomůže rodině mobilizovat síly, 

rozdělit si péči a odpovědnost, otevřeně a vhodně komunikovat. Cílem je pomoci 

dětem zvládnout tak těžkou situaci. Proč jsme se rozhodli využít služeb externí 

organizace? V Latě mají velké zkušenosti s prací s dětmi, mají dostatek času a 

fungují jako nezávislí a nestranní průvodci rodiny.  

- V rodině panuje nesoulad ohledně cílů naší péče. Pečující například žádá o 

rehabilitaci a mobilizaci. Oproti tomu pacient je rád, když může odpočívat a je 

smířený s postupující nemocí. Nebo se v rodině snaží navzájem chránit a vyhýbají 

se otevřené diskusi. Po zaměstnancích pak může rodina žádat, abychom pacienta 

hlavně neinformovali, že je v hospici, a tajili prognózu. Někdy může být rodina velmi 

náročná, jindy se naopak do péče téměř nezapojuje. U osob s komplikovanou 

diagnózou je také vhodné probrat cíle péče předem. Pak je na místě udělat 

rodinnou poradu. U jednoho stolu si náročnou situaci objasní a budou hledat řešení 

členové rodiny, dva zástupci našeho týmu a ideálně také pacient. Proč se porady 

účastní dva zaměstnanci? Mohou tak lépe vyvážit zájmy rodiny, pacienta a 

zaměstnanců hospice. 

 

Publikační činnost 

Rok jsme poctivě připravovali a za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví a Nadačního 

fondu Slevomat koncem roku vydali celkem dvě publikace usnadňující péči o těžce či 

nevyléčitelně nemocné pacienty: 
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Příručka pro pečující 
Díky tomuto přehlednému vstřícnému manuálu mohou příbuzní pacientů v terminálním 

stadiu efektivněji a s větší jistotou pečovat o své blízké. Předpokládáme, že díky příručce 

budou schopni pečovat o ně delší dobu v domácím prostředí a zároveň se zkrátí doba 

nutných instruktáží a reinstruktáží poskytovaných zdravotnickými pracovníky domácího 

hospice. Možnost opakovaně nahlížet do manuálu umožňuje pečujícím osobám získat  

jistotu a kdykoliv si ověřit, zda postupují správně. Manuál vyšel v nákladu 500 ks a je 
zdarma pro osoby pečující o nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí, a také pro další 
organizace poskytující domácí hospicovou péči. Je také volně dostupný ke stažení na 
našich webových stránkách www.hospic-cercany.cz v sekci domácí hospic. 

 

Obrázková brožura pro pacienty se sníženou komunikační schopností 
Pacienti v terminálním stádiu svého onemocnění dřív nebo později začnou ztrácet 

schopnost verbální komunikace. Jejich schopnost vyjádřit se se zhoršuje a i jejich vnímání 

je pomalejší, avšak fyzické i duševní potřeby se s postupujícími příznaky umírání zvyšují. 

Domluvit se s pacientem formou náhradní komunikace usnadňují komunikační karty 

obsahově zaměřené na péči o umírající pacienty s důrazem na konkretizování jeho 

zdravotních obtíží a požadavků na pečující osoby. Brožura vyšla v nákladu 250 ks a je 

zdarma k dispozici všem pečujícím osobám a ostatním organizacím a institucím pečujícím o 

pacienty se sníženou komunikační schopností. 

 

 

Dětská hospicová péče 

Od stanovení diagnózy nevyléčitelného onemocnění u dítěte prochází rodiče, sourozenci a 

další blízcí dítěte vlnami úzkosti, nejistot, výčitek a vyčerpání. I když je jeho nemoc 

nevyléčitelná, mohou být tyto chvíle alespoň dočasně vystřídány úlevou, a to zejména v 

momentech, kdy se rodina může spolehnout na pomoc druhých.  S cílem zajistit dostupnou 

dětskou paliativní péči v našem regionu se tým domácího hospice poslední dva roky 

připravoval a školil, aby byl schopen vyhodnocovat a mírnit fyzické, psychické a sociální 

strádání nevyléčitelně nemocného dítěte a zároveň uměl správně pracovat s jeho rodinou. 

Výcvik týmu byl letos úspěšně ukončen a začali jsme aktivně oslovovat ke spolupráci 

pediatry z regionu. Nyní je Domácí Hospic Dobrého Pastýře připraven pečovat o děti s 

nevyléčitelným a život limitujícím onemocněním. 

 

http://www.hospic-cercany.cz/
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Dobrovolnický program 
Letos bylo příležitostí zapojit dobrovolníky, bohužel, jen pomálu. Měli po většinu roku jen 
omezený přístup do hospice, všichni jsme je velmi postrádali, nejen pacienti ale i 
zaměstnanci si uvědomili, jak moc tu schází. Ale naši dobrovolníci se zapojovali jinak, šili 
roušky, tiskli 3D štíty, rozváželi materiál, pomáhali v provozu, v prádelně a při dopravě 
kompenzačních pomůcek. S pacienty byli v kontaktu přes Skype i telefon a psali jim dopisy, 
posílali obrázky i fotografie a nahrávali videa. Na podzim jsme si s dobrovolníky vyzkoušeli 
online supervizi, byli jsme stále v kontaktu, i když většinou jen virtuálně. V roce 2020 v 
hospici odpracovalo 2841 hodin celkem 43 dobrovolníků (bohužel jsme letos museli zcela 
postrádat firemní dobrovolníky), z nich bylo 37 řádně proškolených s aktivní smlouvou a 6 z 
nich ve stádiu přípravy. 
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Fundraising 
Letošek přinesl mnohá překvapení i v oblasti fundraisingu. Po jarní vlně pandemie jsme 
předpokládali velký propad v darech od individuálních dárců a firem. Je pravdou, že někteří 
partneři odpadli, protože se jejich společnosti dostaly do existenciálních potíží, ale na 
pomoc přispěchali noví donátoři, mnohem štědřejší byly letos nadace a také samotní lidé. 
Ochotně a bez váhání nám přispívali na nákup desinfekce a ochranných pomůcek, jejichž 
cena exponenciálně rostla ze dne na den, a my tou dobou neměli žádnou záruku státní 
podpory, avšak naprostou jistotu, že to náš rozpočet neustojí. Mohutná vlna podpory se 
zvedla ve prospěch domácího hospice, který je na tom z hlediska systémového financování 
ve spektru námi poskytovaných služeb zdaleka nejhůř. Právě tým domácího hospice čelil 
během první vlny pandemie, a v důsledku propouštění pacientů z nemocnic do domácího 
ošetření, největšímu tlaku a vypětí, a i navzdory tomu nezastavil dlouho plánovaný projekt 
rozšíření péče o dětské pacienty. Právě k tématu dětské hospicové péče se váže jeden z 
nejpřekvapivějších ambasadorských fundraisingových momentů, a to nejen za rok 2020, ale 
za celou dobu existence naší organizace vůbec. Dovolte, abychom se s Vámi o příběh 
našich ambasadorů, bratrů Hofmannů, podělili: 

 

O SMRTI SE NEMLUVÍ. O UMÍRÁNÍ DĚTÍ UŽ VŮBEC NE. JE TO TABU. 
Nedávno jsem přemýšlel o tom, že je to teď tak nějak fajn, a že si musím ty chvíle užívat, 
pamatovat si je a vážit si jich. Protože zítra už to fajn být nemusí. Je mi 33, nic se mi 

nepřihodilo, jen možná nad některými věcmi přemýšlím víc, než je nutné. 
 

Člověku se zkrátka může stát něco, co tu pohodu změní. Jde o to, jak vážná věc to je. Ale i 
blbé zranění na tréninku může tu pohodu narušit. Nebo když vám nějaký trouba odře auto, 
přijdete o práci a tak. Většinou jde o blbosti. Když se mluví o vážných věcech, pokaždé, 
dříve či později, myšlenkami sklouznu k nemocem a následně i k nemocným dětem, kterým 
už nejde pomoct. 
To téma se mi dostalo do hlavy jednou v práci. Zástupce Hospice Dobrého Pastýře tehdy 
před pár lety přišel požádat o grant na vypracování strategie dětské paliativní péče v ČR. 
Nechápal jsem, jak je možné, že v té době nic takového ještě nebylo. Neměl jsem v té době 
děti, ale bylo to pro mě tak strašné, že to se mnou nějak zamávalo. A od té doby jsem to z 
hlavy nevypustil. Začal jsem se o to téma zajímat a sem tam jsem pomohl tehdy nově 
vzniklé pracovní skupině pro dětskou paliativní péči v rámci toho, co umím. Komunikace, 
public relations, marketing, eventy. Díky tomu jsem o tématu dětské paliativní péče zjistil 
víc. 
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Rád dělám věci jednoduše a nemám rád lidi, kteří něco komplikují. Někde, kde by neměly, 
chybí peníze, mně chodí pravidelně výplata, tak prostě nějaké peníze pošlu, pokud to jde. 
Vloni jsem třeba doplatil pár tisíc, které chyběly k tomu, aby si jedna dobrá duše ostřihala 
vlasy… Když jsem zjistil, že si někdo Hospice Dobrého Pastýře a všech, kteří tam pracují, 
váží nakolik, že je ochoten si jako žena ostříhat vlasy, tak jsem opravdu koukal. A navíc z 
nich ještě nechá udělat příčesek pro jinou ženskou, které vlasy chybí. To je pro mě frajerka, 
takže jsem rovnou kliknul na tlačítko „doplatit zbytek“ a hotovo. 
 

Současné ředitelky Hospice Dobrého Pastýře, paní Moniky Horníkové, si velmi vážím. Roky 
jsme spolu pracovali v jedné firmě. Ona generální manažerka české pobočky, já manažer 
komunikace. Tak jsem na procházce Monice jen tak zavolal a poptal se, jak se daří. Že se 
moje myšlenky stočily v podstatě jejím směrem, a tak mě zajímá, co doma, co v práci. 
Hezky jsme si popovídali a já šel dál, směrem domů. Než jsem tam ale došel, říkal jsem si, 
že bych mohl dát svým kamarádům vědět o možnosti přispět na hospic a nejlépe na dětskou 
paliativní péči. Ale jak to dát vědět všem naráz? Tak třeba na sociálních sítích. 
 

„Nejde jen o Hospic Dobrého Pastýře. Těch institucí nabízejících pomoc rodinám, které 
zasáhne opravdová tragédie, je víc. Je jedno, odkud se k těm rodičům pomoc dostane. 
Důležité je, aby se k nim dostala,“ přemítal jsem v duchu. Ale já se tak nějak pořád točím 
kolem toho pěkného baráku v Čerčanech, kde jsem v rámci firemních dobrovolnických dnů 
dokonce už i odklízel nepořádek ze zahrady a sekal trávu. „Tak to pojďme jasně identifikovat 
s nějakou institucí, ať se lidem, kteří se budou chtít zapojit, snáze cílí,“ poučoval jsem sám 
sebe. To jsou pozitivní důsledky profesní deformace. 
 

Sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. Dříve jsem na ně chodil jen, když jsem se nudil. 
Dnes jsou pro mě zdrojem informací. Nejsem na nich moc aktivní, nenajdete mě tam pod 
mým jménem, velmi si střežím své soukromí. Na Facebooku, kde jsem asi 15 let, mám 
konstantně asi 20 přátel. Na Instagramu mám asi 90 sledujících, z toho většinu jich znám 
osobně. No a co teď s tím? Co to je za informaci, když se o ní nikdo nedozví. Komunikace je 
přeci efektivní jen tehdy, pokud si najde svého příjemce a ten jí navíc správně porozumí. 
 

Ještě, než jsem došel domů, jsem zavolal bráchovi. Tohle téma podporuje od první chvíle, 
co se o něm dozvěděl. Do té doby se s tím nesetkal, jako většina lidí. Můj o deset let starší 
brácha Martin Hofmann je populární herec a na svých sociálních sítích Facebook a 
Instagram má asi o 140 000 víc fanoušků a kamarádů než já. Tak co když ho poprosím o 
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pomoc? „Jasně, to v každým případě udělejme,“ reagoval hned. Paráda, teď se informace o 
možnosti podpořit hospic nebo dětskou paliativní péči dostane až ke 140 000 lidem. 
 

Ale moment. Já bych přece mohl požádat ještě další lidi kolem sebe, kteří jsou na tom s těmi 
sociálními sítěmi dobře. Otevřel jsem svůj Instagram a podíval se na svá propojení. Patrik 
Kincl, David Kozma, Erika Stárková. Jejda, jenom tihle tři mají celkem dalších 140 000 
sledujících. Znáte je? Jsou to dva naši přední MMA zápasníci a brácha Pavel ze seriálu 
Most! Snad se nic se nestane, když jim zavolám a zeptám se, jestli by mě podpořili. A 
podpořili, každý telefonát trval minutu. 
A když už Patrik a David, co třeba další hvězdy naší MMA scény? Třeba zápasník UFC Jirka 
Procházka, nebo Karlos Terminátor Vémola. Nebo třeba oba. To by bylo… Tak co, no. 
Nebudeme si to komplikovat, zkrátka se jich jdu zeptat, jestli by byli ochotní na svých 
sociálních sítích sdílet jeden poster a odkaz na platební bránu pro všechny, kteří se 
rozhodnou hospic podpořit. Za chvilku volám bráchovi: „Nebudeš tomu věřit, ale teď mi 
kývnul Jirka Procházka, že nás podpoří.“ 
 

Kdyby se o tomhle nápadu zmínil brácha ve svém okolí, třeba by se ten zásah na sociálních 
sítích ještě zvýšil. Tak jsme s Janou Vernerovou z hospice dali na koleni dohromady poster. 
Já věděl, jak má vypadat, co na něm má být, a Jana ho uměla obratem vyrobit a vybrat 
decentní, ale dobrý a pochopitelný citát. (Mimochodem, až ho uvidíte – Víte, čí jsou ty ruce? 
Zeptejte se Jany Vernerové). Když byl ten poster hotový, byl tak silný, že jsem přehlédl i 
chybu, která v té jedné krátké větě je. Na tu mě upozornil po několika dnech kamarád. 
Karlos Vémola kývnul na setkání a souhlasil s podporou tohoto nápadu, ještě než mu 
přinesli kafe. Brácha se jen zmínil některým kolegyním a ty se hned rozhodly tuto iniciativu 
podpořit. Tu chybu v tom textu na posteru bych tam chtěl nechat. Je to kouzlo té chvíle, kdy 
vznikl, a je to důkaz, že lidé v ten moment nad ničím jiným nepřemýšlí. 
 

Brácha jako první ze zapojených lidí nahrál selfie video, kde sdělil to, o co šlo. Je tady 
zkrátka nějaká instituce, která je připravená poskytnout pomoc rodičům, kteří chtějí mít své 
umírající dítě doma. Tak silné sdělení, že i pro něj, jako pro profíka, nebylo snadné ho vůbec 
dokončit. Ta nahrávka vzbudila neočekávaný ohlas. Martina pak samy poprosily některé 
další osobnosti, jestli by jeho video mohly sdílet. „Nedokážu to ani říct, podívejte se na video 
Martina Hofmanna,“ sdělovaly fanouškům v kostce na svých profilech. 
 

Nakonec nás s bráchou na úplném začátku hned podpořili Patrik Kincl, David Kozma, Jiří 
Procházka, Ondřej Němec, Veronika Arichteva, Patricie Pagáčová, Martina Pártlová, Patrik 
Hartl, Tomáš Mika, Erika Stárková, Pavek Bartoš – MMA Shorties, projekt Bez frází, Karlos 
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Vémola, Nora Fridrychová a Michaela Badinková. Publikum těchto lidí na Instagramu 
dosáhlo v součtu 2 milionů lidí. Další tisíce lidí díky nim sdílely náš poster, příspěvky nebo 
videa. 

 

Lidé se doslechli o té problematice, vyvolala v nich emoce, nějakou akci, solidaritu, zájem a 
chuť dozvědět se víc. Tak přesně tohle jsme si na začátku přáli. O smrti se nemluví. O 
umírání dětí už vůbec ne. Je to tabu. Ale když se o tom nebude mluvit, jak se s tím dá 
pohnout? Snad jsme dali kola do pohybu… 

 

Všem institucím, nejen Hospici Dobrého Pastýře, děkujeme za neuvěřitelnou práci, kterou 
odvádí jejich pracovníci směrem k odcházejícím dospělým i dětem. Jsou to lidé, kteří si 
zaslouží to nejhlubší uznání. 
 

Jakub Hofmann 

 

Ambasadorská výzva bratrů Hofmannů přinesla do rozpočtu TŘI, z.ú. těsně před 
Vánoci temného roku 2020 více než 2 miliony korun na podporu a rozvoj domácí 
dětské hospicové péče. 

 

Jak nás můžete podpořit 

Finanční dar 

 Provozní účet organizace TŘI, z.ú. 
530 530 359 / 0100 

Váš příspěvek bude použit na krytí nákladů souvisejících s aktuálními potřebami 

organizace. Přispět můžete převodem na účet nebo hotově v pokladně hospice. 

 Transparentní sbírkový účet – péče o pacienty 

530 530 359 / 2010 

Váš příspěvek bude použit na mzdové ohodnocení zdravotníků Domácího Hospice 

Dobrého Pastýře. Přispět na tento účet můžete i prostřednictvím platební brány 

www.darujme.cz/projekt/1200981. 

 Transparentní sbírkový účet – provoz Hospice Dobrého Pastýře 

107-9459020217/0100 
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Váš příspěvek použijeme na nákup potřebných pomůcek, léků, zdravotnického 

materiálu a zařízení, na opravy, udržování, energie a další provozní náklady. Přispět 

na tento účet můžete i prostřednictvím platební brány 

www.darujme.cz/projekt/1201749. 

 Transparentní sbírkový účet – Centrum Péče Čerčany 

530 530 009 / 2010 

Podpořte výstavbu a pozdější provoz komunitního centra se sociálními službami při 

Hospici Dobrého Pastýře, které zahájí svůj provoz již na podzim 2022. Přispět na 

tento účet můžete i prostřednictvím platební brány 

www.darujme.cz/projekt/1203260. 

 

 

Pravidelné dárcovství 
 Vstupte do Kruhu přátel hospice 

Kruh přátel hospice je společenství lidí, kteří se rozhodli nás pravidelně finančně 

podporovat. Jejich příspěvky jsou pro naši organizaci zásadní. Pomáhají nám zajistit 

plynulost financování provozu hospice a možnost plánování budoucího rozvoje 

organizace. Na webových stránkách www.hospic-cercany.cz v sekci „pro dárce“ 

vyplňte přihlášku a my Vám přidělíme variabilní symbol, na základě kterého 

nastavíte trvalý příkaz pro svůj pravidelný příspěvek. 

 

Věcný dar 
 Na našich webových stránkách www.hospic-cercany.cz v sekci „aktuálně 

potřebujeme“ naleznete seznam materiálu, zařízení či vybavení, které naše 

organizace v tuto chvíli postrádá či akutně potřebuje. Podpořit nás můžete jejich 

nákupem. 

 

Přijďte na naši benefiční akci 
 Pokud je nám to „vyšší mocí“ umožněno, několikrát do roka pořádáme benefiční 

akce ve prospěch naší organizace, a to v Čerčanech, Benešově i Praze.  

 

Nakupujte přes givt.cz 

 Svým běžným nákupem nám můžete pomáhat, je to snadné. Navštivte Givt.cz, 

klikněte na organizaci TŘI - Hospic Dobrého Pastýře, a pak už nakupujte, jak jste 

http://www.hospic-cercany.cz/
http://www.hospic-cercany.cz/
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zvyklí ve svém oblíbeném e-shopu. Část vaší útraty poputuje na konto naší 

organizace a vy nezaplatíte nic navíc. 

 

 

Sbírky 

Účel sbírky 
Stav k 

1.1.2020 
Stav k 

31.12.2020 
Příjmy na 

sbírku 2020 
Výdaje ze 

sbírky 2020 

Materiální zabezpečení hospice 516 600 Kč 720 672 Kč 813 786 Kč 609 715 Kč 

Kostel Nejsvětější Trojice 87 400 Kč 89 593 Kč 2 207 Kč 15 Kč 

Zajištění služeb pro klienty TŘI, z.ú. 135 537 Kč 2 366 280 Kč 2 410 966 Kč 180 223 Kč 

Centrum péče Čerčany 0 Kč 60 273 Kč 60 273 Kč 0 Kč 

 

TŘI z.ú. pokračovala v r. 2020 v získávání finančních prostředků prostřednictvím tří sbírek. 

Na podzim roku 2020 otevřela organizace v pořadí čtvrtou veřejnou sbírku. 

          

1/ Sbírka za účelem "Shromažďování finančních prostředků na materiální zabezpečení 

Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, opravy a udržování zařízení, energie"  je otevřena 

od roku 2015. Tato sbírka slouží jako železná rezerva pro horší časy, tzn., že obvykle z ní 

na přelomu roku hradíme např. léky a zdravotnický materiál, energie nebo nutné opravy a 

udržování. V roce 2020 se jednalo např. o nákup dávkovačů na dezinfekci, úhrady za 

energie, opravy výtahu a vybavení kuchyně, nákupy léků a zdravotnického materiálu. 

 

2/ Sbírka za účelem "Shromažďování finančních prostředků na stavbu kostela Nejsvětější 

Trojice při Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech"  je otevřena nepřetržitě od r. 2014. 

Protože se však z důvodu nedostatku finančních prostředků stavba kostela v dohledné době 

nepředpokládá, je pohyb finančních prostředků na tomto sbírkovém účtu minimální. 

3/ Sbírka za účelem "Zajištění služeb pro klienty TŘI, z.ú." byla otevřena 1. 11. 2019. Jejím 

cílem je získávat prostředky především na mzdy pracovníků v terénních službách. Tyto 

služby jsou postaveny především na lidské práci, kterou však z dotací obdržených od státu 
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nebo Středočeského kraje nejsme schopni financovat. Z tohoto sbírkového účtu jsme i v 

roce 2020 čerpali prostředky na úhradu osobních nákladů pracovníků v terénních službách.  

4/ Sbírka za účelem "Dofinancování dostavby (splátky úvěru) a nákup vybavení Centra péče 

Čerčany" byla otevřena k 1. 4. 2020. Jejím cílem je získat prostředky na dostavbu 

budoucího Centra péče Čerčany, kde plánujeme vybudovat zázemí pro komunitní sociální 

práci a sociální služby, které díky své kvalitě a vzájemné provázanosti, přispějí ke 

komplexnějšímu řešení obtížné životní situace obyvatel Čerčan a okolních měst a obcí. 

Bude do něj přesunuta také naše půjčovna kompenzačních pomůcek, bude zde nové 

zázemí pro odborné sociální poradenství, zázemí pro pečovatelskou službu a  prostory 

vhodné k realizaci aktivizačních, klubových, zájmových, vzdělávacích a integračních 

činností, které budou moci využívat místní jednotlivci, skupiny, organizace a instituce. 

 

Seznam dárců a poskytovatelů dotací 

Státní správa a kraje 

 Získáno Vráceno Využito 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 3 426 662,00 -859 864,17 2 566 797,83 

Ministerstvo vnitra 40 000,00   40 000,00 

Ministerstvo zdravotnictví 2 551 795,96 -205 592,96 2 346 203,00 

Hlavní město Praha 7 897 000,00   7 897 000,00 

Středočeský kraj 5 842 000,00  5 842 000,00 

 

Samospráva měst a obcí 

Obec Čerčany 185 000,00 

MČ Praha 10 125 400,00 

MČ Praha 1 90 000,00 

MČ Praha 4 80 000,00 

Město Benešov 66 000,00 

MČ Praha 2 50 000,00 

Město Říčany 49 000,00 

MČ Praha 8 48 880,00 

MČ Praha 11 40 000,00 

MČ Praha 3 36 300,00 

MČ Praha 22 31 248,00 

Město Sázava 31 200,00 

Město Kolín 30 800,00 

MČ Praha 13 30 000,00 

MČ Praha 5 25 400,00 

MČ Praha 14 25 000,00 

MČ Praha 6 24 250,00 

MČ Praha 12 20 000,00 

MČ Praha 15 20 000,00 

MČ Praha 18 20 000,00 

Město Beroun 20 000,00 

Město Vlašim 20 000,00 
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Obec Chocerady 20 000,00 

Obec Louňovice 20 000,00 

Město Brandýs nad Labem 15 000,00 

Město Jesenice 15 000,00 

Město Týnec nad Sázavou 15 000,00 

MČ Praha 5 - Lipence 10 000,00 

Město Bystřice 10 000,00 

Město Mnichovice 10 000,00 

Město Tábor 10 000,00 

Obec Čtyřkoly 10 000,00 

Obec Hrusice 10 000,00 

Obec Petroupim 10 000,00 

Obec Radějovice 10 000,00 

Obec Soběhrdy 10 000,00 

Obec Václavice 10 000,00 

Obec Mrač 7 000,00 

Město Pyšely 5 000,00 

Město Votice 5 000,00 

Obec Chotýšany 5 000,00 

Obec Postupice 5 000,00 

Obec Přestavlky 5 000,00 

Město Kostelec n. Č. Lesy 3 000,00 

Městys Netvořice 3 000,00 

Město Třešť 2 000,00 

MČ Praha 4 - Kunratice 1 929,00 

Obec Radošovice 1 000,00 

 

Nadace a nadační fondy 

NF Slevomat 185 000,00 

Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové 169 809,00 

Nadace ČEZ 143 500,00 

Nadace J&T 97 712,00 

Nadace JUST 63 250,00 

Nadace Karel Komárek 49 802,00 

Nadace pojišťovny Kooperativa 49 802,00 

Skils - nadační fond 40 000,00 

Nadace Vinci 37 500,00 

Charta 77  30 000,00 

Nadace Dobré dílo sester sv. 
Karla Boromejského  25 000,00 

Královská kolegiátní kapitula 23 000,00 

NF Umění doprovázet 23 000,00 

Nadační fond Albert 10 000,00 

 

Neziskové subjekty, církve 

Forum dárců, z.s. 79 456,00 

Farní charita Benešov 40 000,00 

Pro bezpečnou budoucnost, z.s.  

ŘKF Říčany 28 579,00 

Královská kolegiátní kapitula 

sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 23 000,00 

Centrum paliativní péče, z.ú. 24 366,00 

Evangelický sbor 7 393,40 

Farní charita Mnichovice  7 000,00 

Potravinová Banka central z.s. 4 832,00 

ŘKF Poříčí nad Sázavou 4 000,00 

OSA, z.s. 4 000,00 

Mladí hasiči Vševily 2 800,00 

Sdružení zdravotně postižených 

Poříčí nad Sázavou, z.s. 2 500,00 

 

Právnické osoby 

Škoda auto, a.s.  890 500,00 

NET4GAS, s.r.o. 484 000,00 

Citibank Europe PLC  310 000,00 

Dr. Zenkl s.r.o. 222 000,00 

K-servis Praha, a.s.  100 000,00 

TOPTRANS EU, a.s. 100 000,00 

SKF CZ, a.s. 70 000,00 

Siemens, s.r.o. 64 725,00 

ABG Pictures International, 
spol. s.r.o.   50 000,00 

Chironax transport, s.r.o.  50 000,00 

Software602, a.s.  50 000,00 

Dobrobazar, z.s.  32 950,00 

http://www.jezeksw.cz/
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Party Lite, s.r.o.  32 500,00 

Moneta Money Bank, a.s. 32 000,00 

Dentissimo, s.r.o. 30 000,00 

1.Aromaterapeutická KH, 
a.s.  25 000,00 

Charon - Jitka Filipová, s.r.o.  25 000,00 

Advokátní kancelář 
Liška Sabolová, s.r.o.  20 000,00 

AVS PANELSERVIS, 
spol. s r.o. 20 000,00 

Dobrověc, s.r.o. 20 000,00 

JMS Medical, s.r.o.  20 000,00 

Reinpo-Kapital, a.s.  20 000,00 

Shoptet a.s. 15 000,00 

Sládek Group, a.s.  15 000,00 

Arachis s.r.o.  14 523,00 

Kafíčko, s.r.o.  13 000,00 

Zeppelin CZ, s.r.o. 12 500,00 

Český národní podnik, s.r.o.  12 310,00 

Drivetech, s.r.o.  10 000,00 

F AIR, s.r.o.  10 000,00 

Festival u vody, s.r.o.  10 000,00 

Lematec, s.r.o.  10 000,00 

Vodohospodářská 
společnost, s.r.o.  10 000,00 

Karlow-Karlshof a.s.  8 000,00 

Xeronia Innovations, s.r.o.  6 715,00 

DMA Praha s.r.o.  5 750,00 

Služby Říčany, s.r.o.  5 500,00 

Artiseme, s.r.o.  5 000,00 

KP Medical s.r.o.  5 000,00 

GourmetKava s.r.o.  4 760,00 

ES DENT, s.r.o.  4 000,00 

Žufánek, s.r.o.  3 325,00 

Kardiologické centrum  3 000,00 

Prebe, s.r.o.  2 500,00 

Netlook s.r.o.  1 000,00 

Daňové služby Most s.r.o.  500,00 

ReLata s.r.o.  300,00 

 

Fyzické osoby 

jmenovitě pouze dárci nad 10.000 Kč 

Fajkosová Klára  100 000,00 

Plesingr Jan  100 000,00 

Jiříková Renata  62 000,00 

Forejt Eduard 60 000,00 

Brodmann Tomáš  40 645,00 

John Michael  40 000,00 

Rataj Jan  35 000,00 

Sgalitzer Gerhard  35 000,00 

Nakládal Jakub  33 000,00 

Alexová Dagmar 32 873,00 

Uher Petr  32 000,00 

Kopecká Romana  30 000,00 

Krajčír Tomáš 25 000,00 

Šelepa Josef  24 000,00 

p. Pleticha 21 242,00 

Auš Patricie  20 000,00 

Cavar Martin  20 000,00 

Gregor Antonín  20 000,00 

Junek František  20 000,00 

Kroupová Hana  20 000,00 

Nejedlý Miroslav  20 000,00 

Novák Vladimír 20 000,00 

Pelc Josef  20 000,00 

Šrámek Václav  20 000,00 

Švehlová Margita  20 000,00 

Laboutková Magdaléna 20 000,00 

Opatrný Aleš 17 000,00 

Říhová Michaela  16 000,00 

Reňák Václav  15 000,00 

Zímová Ludmila  15 000,00 

Bertacchini Matoušková 14 000,00 

Edrová Lenka  14 000,00 

Moulisová Iveta 13 356,00 

Reitz Rudolf  13 000,00 

Klimová Lucie  12 400,00 

Čeřovský Jan  12 000,00 

Dušil Roman  12 000,00 
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Filipová Lenka 12 000,00 

Fundová Veronika  12 000,00 

Hadermayerová Šárka  12 000,00 

Pergnerová Magda  12 000,00 

Procházka Milan 12 000,00 

Pytlíková Marie  12 000,00 

Springer Drahomíra 12 000,00 

Indhee Kubová Kateřina  11 000,00 

Libánský Jan 11 000,00 

Valentová Michaela  10 500,00 

Tichá Jitka 10 478,00 

Bayerová Lucie  10 000,00 

Grec Vojtěch 10 000,00 

Hora Hynek  10 000,00 

Horáková Ivana  10 000,00 

Hospodková Jaroslava 10 000,00 

Hradecký Aleš 10 000,00 

Hrazdilová Miluše 10 000,00 

Křížková Dagmar 10 000,00 

Kupka Martin 10 000,00 

Labík Stanislav 10 000,00 

Lorencová Eva  10 000,00 

Pospíšil David  10 000,00 

Rohanová Sylvie  10 000,00 

Šamša Daniel 10 000,00 

Veselský Pavel  10 000,00 

Vňuk Pavol  10 000,00 

Vořechovský Jaroslav  10 000,00 
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Finance 

Závěrečné slovo ekonoma 

Milí čitatelé této výroční zprávy, 

máme za sebou vpravdě převratný rok, ve kterém jsme se museli mnoho naučit. Zdroje, 
s nimiž jsme pracovali, byly o 8 milionů vyšší, z toho 7 milionů přinesly vyšší dotace (4 
miliony jsme obdrželi ze strany státní správy jako přímou „covid podporu“).  To nám pomohlo 
vytvořit kladný hospodářský výsledek ve výši 600 616,64 Kč, který využijeme pro další 
rozvoj projektů TŘI, z.ú. 

Investovali jsme do nákupu automobilu pro terénní sociální služby (207 352 Kč), kapesního 
ultrazvukového přístroje (172 909 Kč), smažící plynové pánve (70 112 Kč), stravovacího 
softwaru (44 605 Kč) a vodní lázně na ohřívání jídel (40 646 Kč). Projekt Centrum Péče 
Čerčany si v roce 2020 vyžádal investiční vklad ve výši 563 170 Kč. 

Zvláštní vysvětlení si zaslouží tvořené „Fondy“, které vidíte v rozvaze na ř. č. 4 v pasivech. 

Jedná se o doposud nevyužité dary, které budeme čerpat postupně v následujících letech.  

Děkujeme Středočeskému kraji, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu práce a sociálních 
věcí ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a všem našim přispěvatelům a podporovatelům, bez 
kterých bychom nemohli poskytovat péči na úrovni, na které ji poskytujeme. 

Všech dotací i darů si velmi vážíme a přistupujeme k nim hospodárně. 

S upřímným poděkováním 

Alice Tajerová, ekonomka TŘI, z.ú. 
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Výsledek hospodaření 2019 vs. 2020 

Náklady 
 

    
Výsledek 2019 Výsledek 2020 

501   Spotřeba materiálu 4 338 621,73 5 760 488,37 

502   Spotřeba energie 1 295 360,76 1 357 272,46 

504   Prodané zboží 105 132,21 94 033,75 

511   Opravy a udržování 1 397 714,02 861 364,74 

512   Cestovné 56 221,00 19 387,00 

513   Náklady na reprezentaci 56 258,79 9 538,00 

518   Ostatní služby 1 776 740,16 1 916 395,55 

521, 524   Mzdové náklady 33 588 563,40  39 816 512,02 

525   Ostatní sociální pojištění 99 804,00 110 193,00 

528   Ostatní sociální náklady 239 357,00 96 056,00 

531   Daň silniční 14 494,00 15 247,00 

532   Daň z nemovitých věcí 206,00  412,00 

538   Ostatní daně a poplatky 64 894,00 64 560,00 

545   Ostatní pokuty a penále 0,00 130,00 

546   Odpis pohledávky 47 048,00 15 929,00 

548   Ostatní provozní náklady 165 344,36 127 782,86 

549   Manka a škody   0,00 5 000,00 

551   Odpisy dlouhodobého majetku 2 602 857,64 2 752 169,25 

559   
Tvorba a zúčtování ostatních opravných 
položek v provozní činnosti -20 449,00 

 
16 069,50 

562   Úroky 86,43 2 428,59 

563   Kurzové ztráty 2 062,00 0,00 

568   Ostatní finanční náklady 14 876,49 43 696,21 

588   Ostatní mimořádné náklady 52 272,40 48 538,00 

591   Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná 0,00 0,00 

          

Celkem     45 897 465,39 53 133 203,30 

     

Výnosy     Výsledek 2019 Výsledek 2020 

602 01 Tržby pacienti 3 903 482,00 3 666 429,00 

602 02 Tržby ubytování doprovodu 26 950,00 46 450,00 

602 03 Tržby Centrum denních služeb 92 515,00 27 380,00 

602 04 Tržby půjčovna 551 090,00 681 767,00 

602 05 Tržby asistenční služby 234 775,00 188 340,00 

602 06 Tržby asistenční auto 110 649,00 115 351,00 

602 07 Tržby poslední služby 48 800,00 50 350,00 

602 08 Tržby sociální příspěvek 3 235 815,88 3 292 210,05 

602 09 Tržby výkony lékaře 38 460,00 45 172,00 
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602 10 Tržby Zdravotní pojišťovny 17 865 480,91 19 662 453,99 

602 11 Fakultativní služby 33 970,00 33 530,00 

602 12 Přijímací poplatky 21 000,00 16 100,00 

602 13 Masérské zdravotní služby 84 025,00 159 250,00 

602 14 Tržby PEČ 0,00 32 490,00 

602 16 Tržby cestovné asistentek 0,00 200,00 

602 17 Tržby Mobilní hospic 173 000,00 142 000,00 

602 21 Tržby nájemné 59 090,00 66 364,00 

602 22 Tržby prádelna 15 920,00 11 240,00 

602 23 Tržby akce 296 275,00 75 812,79 

602 24 Tržby vzdělávání 25 100,00 20 800,00 

602 25 Tržby-prodej jídel 193 175,00 713 541,00 

602 29 Tržby ostatní 16 349,25 20 690,00 

602   Tržby z prodeje služeb 27 025 922,04 29 067 920,83 

604   Tržby za zboží 139 000,00 128 905,13 

648   Ostatní provozní výnosy 2 866 900,66 2 714 523,63 

649   Ostatní výnosy z činnosti 23 045,00 31 870,00 

662   Úroky 351,27 583,27 

668   Ostatní finanční výnosy 0,00 38,00 

682 01 Dary FO  1 851 177,19 103 391,85 

682 02 Dary PO jmenovité  567 661,00 832 483,00 

682 03 Nadace a nadační fondy, církve 449 407,00 778 635,40 

682 05 Dary věcné 59 984,50 191 621,00 

682   Přijaté příspěvky a dary 2 928 229,69 1 906 131,25 

688   Ostatní mimořádné výnosy 0,00 0,00 

691 01 Dotace ze státního rozpočtu - provozní 317 058,06 4 848 440,83 

691 02 Dotace od měst a obcí - provozní 1 232 865,00 1 296 407,00 

691 03 Dotace MHMP a SK (MPSV) 7 466 400,00 8 890 000,00 

691 04 Dotace SK (HUF) 600 000,00 0,00 

691 05 Granty HMP 3 196 000,00 4 849 000,00 

691   Dotace 12 812 323,06 19 883 847,83 

Celkem     45 795 771,72 53 733 819,94 

Rozdíl     -101 693,67 600 616,64 

 

Komentář: 

Nárůst nákladů a výnosů v roce 2020  v porovnání s rokem 2019 souvisí zejména s řešením 
pandemie covid 19. Na straně nákladů vzrostly personální náklady a náklady na materiálové 
vybavení, na straně výnosů spočívá nárůst v dotacích ze státního rozpočtu a krajů a v 
tržbách od zdravotních pojišťoven. Dary FO, PO ve výši 4 116 tis. Kč  jsme nevyužili a 
přesunuli je do Fondů pro spotřebu v dalších letech. 
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Struktura příjmů 2020

Tržby: uživatelé služeb Tržby: zdravotní pojišťovny

Granty a dotace (st. správa, samospráva) Dary fyzických a právnických osob

Podíl jednotlivých činností TŘI, z.ú. na celkových 
nákladech

Lůžkový hospic, odlehč.sl.pobytová, CDS Domácí hospic

Odlehčovací služba terénní Pečovatelská služba

Odborné sociální poradenství, půjčovna Ostatní
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Výše odměn a náhrad pro členy orgánů (správní a dozorčí rada) 

Členové správní a dozorčí rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu, dobrovolně. 

 

Správní rada na svém zasedání dne 10. 6. 2021 schválila: 

1. účetní závěrku za rok 2020 s hospodářským výsledkem ve výši 600 616,64 Kč a jeho 
převedení na účet 932 01 – Nerozdělený zisk. 
 

2. převedení 1 900 000 Kč z účtu 932 01 Nerozdělený zisk takto: 

 Na účet 911 07 - Fondy - Centrum péče: 1 500 000 Kč 

 Na účet 911 09 - Fondy - Zaměstnanci: 400 000 Kč 

 

3. rozdělení nevyužitých darů do 31. 12. 2020 do Fondů takto:  
911 01 - Fondy - Lůžkový hospic: 1 040 845,21 Kč 

911 02 - Fondy - Domácí hospic: 467 169,81 

911 03 - Fondy - Sbírka Lůžkový hospic: 703 669,10 Kč 

911 04 - Fondy - Sbírka Služby pro klienty (DH, Terén): Kč 2 348 165,41 Kč 

911 05 - Fondy - Sbírka Kostel: Kč 89 592,70 Kč 

911 06 - Fondy - Sbírka Centrum péče: Kč 60 272,80 Kč 

911 07 - Fondy - Centrum péče: Kč 1 043 403,61 Kč 

911 08 - Fondy - Ostatní: Kč 59 714,04 Kč 

911 09 - Fondy - Zaměstnanci: Kč 0,00 Kč 

 

 

 

 


