VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2016
Cesta domů, z.ú.
ÚVODNÍ SLOVO
Cesta domů má za sebou 15 let
působení. Za tu dobu se postarala
o 1 837 pacientů a jejich rodin. Někteří
zaměstnanci a dobrovolníci s námi
jdou celou dobu, nesou s sebou nedocenitelnou zkušenost a stále inspirující odkaz počátečního entuziasmu.
Desítky dalších zaměstnanců a příznivců se přidaly postupně a přinesly
novou energii, zkušenosti z jiných
oborů a institucí. To, že je Cesta domů
živý organizmus, dokládá i každoroční
počet nových zaměstnanců — v roce
2016 bylo vybráno 12 nových kolegů
a kolegyň a 4 současní zaměstnanci změnili nebo si rozšířili stávající
pozici. Rozhodli jsme se věnovat větší
pozornost podpoře manažerských
dovedností vedoucích pracovníků a zahájili projekt s názvem Profesionalizace Cesty domů. Máme naplánovanou
revizi sociálních služeb, strategického
a fundraisingového plánu.
Cesta domů byla i vloni součástí
pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny testujícího úhradu služeb
mobilních hospiců (tzv. mobilní specializované paliativní péče). Výsledky
projektu byly oficiálně prezentovány
1. listopadu 2016 na semináři v Poslanecké sněmovně a potěšily všechny
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provozovatele mobilních hospiců. Data
jednoznačně prokázala, že péče mobilních hospiců je bezpečná, že se dokážeme postarat i o velmi komplikované
a nestabilní pacienty při zachování
kvality jejich života a že drtivá většina
našich pacientů (95 %) skutečně dožívá
doma bez nutnosti tzv. terminální
hospitalizace. Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví i VZP se jeví
jako reálné, aby od roku 2018 byl nový
model mobilní specializované paliativní péče (tzv. domácí hospitalizace nevyléčitelně nemocných) hrazen zčásti
z veřejného zdravotního pojištění.
V našem vnitřním fungování nás
velmi obohatila péče o další dětské pacienty. V roce 2016 jsme měli v péči 4 děti
a jejich rodiny. Potvrdila se domněnka,
že péče o dětského pacienta se v mnoha
ohledech odlišuje od péče o dospělé
umírající. Rozdíly překvapivě netkví pouze v léčebných postupech, ale především
ve způsobech a rozsahu psychosociální
podpory poskytované dětskému pacientovi a celému rodinnému systému.
Každý rok v Cestě domů je jiný. Jiné
příběhy, jiné výzvy. Těším se na roky
následující a děkuji všem, kteří nám
pomáhají jít dál.
Marek Uhlíř, ředitel

POSLÁNÍ
Cesty domů
Cesta domů je nezisková organizace,
která prostřednictvím služeb
mobilního hospice umožňuje
pečování o nevyléčitelně nemocné
a umírající v jejich přirozeném
prostředí a nabízí podporu jejich
blízkým.
Zároveň se snaží přispívat ke
společenským a legislativním
změnám, které směřují ke zlepšení
péče o umírající. Nabízí vzdělávací
aktivity, provozuje webové portály,
nakladatelství a specializovanou
knihovnu.
Společně sdílíme
a veřejně prosazujeme
přijetí vědomí, že
umírání je důležitá
součást života.

PŘÍMÉ SLUŽBY
Cesta domů poskytuje šest vzájemně
provázaných přímých služeb. V roce
2016 je vedla Martina Pojarová.
Poradna
Poradenské služby Cesty domů jsou
určené pro kohokoliv z České republiky, kdo potřebuje poradit s péčí o nevyléčitelně nemocného nebo se vyrovnává se ztrátou blízké osoby. Posláním
poradny Cesty domů je poskytování
odborného sociálního poradenství
pro klienty, kteří se dostali do životní
situace týkající se umírání, zvažují péči
o nevyléčitelně nemocného nebo jsou
zarmouceni po smrti blízkého.
Jsme rádi, že tato páteřní služba
Cesty domů je nyní dostupná po
celý pracovní týden od 9 do 17 hodin. V roce 2016 se totiž podařilo
tuto službu bezplatného osobního
a telefonického poradenství rozšířit
o další pracovní den. Poradna vedla
2 511 poradenských hovorů, tj. téměř
10 hovorů v pracovním dni. Poradna
Cesty domů také přijímá žádosti o péči
domácího hospice, v loňském roce jich
zaznamenala 414.
Pro lidi, kteří upřednostňují písemnou komunikaci o složitých životních
situacích, nabízíme službu internetové
poradny, kde na zaslaný dotaz do šesti
pracovních dní odpovídají odborníci
z Cesty domů. Poradna je součástí
informačního portálu pro nemocné
a pečující Umírání.cz. Každý zodpovězený dotaz je zveřejněn pro potřeby
ostatních tazatelů a průměrně pomůže
dalším téměř 400 lidem, kteří si ho
přečtou.
Vedoucí poradny je Karolína Pochmanová. Pracuje v ní společně s pěti
poradenskými pracovníky.
Zdravotní služby
Nevyléčitelně nemocným a umírajícím
lidem poskytujeme zdravotní služby
24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich
domácím prostředí. Kromě léčby

SEŠIT PRO DĚTI, KTERÝM
NĚKDO ZEMŘEL
Pracovní sešit Jindřišky Prokopové
a Martina Loučky je pro menší i větší
děti, kterým někdo zemřel.
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Z DOPISŮ
Cestě domů
Vážení a milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás takto oslovila, protože jste to byli právě Vy, kteří jste pomohli
mně i mému manželovi v nejtěžších chvílích našeho více než šedesátiletého společného života.
Oba jsme věděli, že nás čeká rozloučení, a jediným naším přáním bylo, abychom poslední chvíle mohli trávit společně. (...) Netušila jsem zprvu, že existuje tak bezchybně působící organizace, která je schopná jak odborně, tak především svým lidským
přístupem pomoci svým klientům a jejich nejbližším vyrovnat se s bolestí a psychickými nároky, které příprava na poslední okamžiky společného života přináší.
Děkujeme za perfektní přístup jak k mému manželovi, tak i ke mně. V nejtěžších
chvílích mého života jste mi pomohli alespoň částečně se vyrovnat s touto nenahraditelnou ztrátou a zároveň jste mi pomohli i při zařizování všech úředních nezbytností, a to jak radou, tak i praktickou pomocí. Pomoc byla poskytována bez ohledu
na denní či noční dobu, vždy ohleduplně a ochotně. Za to vám patří veliký dík.
Nesmírně to ulehčovalo mou situaci, když jsem měla za zády jistotu včasné a účinné
pomoci, a to právě v okamžiku, kdy se manželovi přitížilo. (...) Nemohu dost vynachválit lidské a empatické jednání a profesionální přístup všech pracovníků Cesty
domů, se kterými naše rodina přišla do styku, ať už to byla lékařská, ošetřovatelská,
psychologická či sociální pomoc (…)
Znovu jsem si uvědomila, že nebýt neziskových organizací Vašeho typu, jen těžko by
se řada z nás vyrovnávala s nepřízní osudu.
Mnohokrát Vám děkuji a přeji Vám v další nesmírně prospěšné činnosti hodně
úspěchů a uznání.
Milena Jírová

fyzických příznaků nemoci nabízíme
podporu v řešení dalších — psychických, sociálních a duchovních — obtíží,
se kterými se potýkají naši pacienti
a jejich rodiny. O nemocného a pečující
se stará tým složený ze zdravotníků
a psychosociálních pracovníků. V případě zájmu ze strany klientů do rodiny
dochází i psychoterapeut, duchovní,
odlehčovací asistenti a školení dobrovolníci.
136, 190 a 217. Tato čísla udávají
počet pacientů domácího hospice

Ilustracemi jej spolutvořila Petra
Josefína Stibitzová. Je určen dětem
od 5 do 15 let. Vyšel díky podpoře
MPSV a společnosti NET4GAS
v nakladatelství Cesta domů v roce
2016.

v letech 2013, 2014 a 2015. Každoročně jejich počet rostl o několik desítek. V roce 2016 jsme si stanovili cíl
udržet kapacitu služeb přímé péče
jako v loňském roce a stabilizovat
týmy, které ji poskytují. V roce 2016
jsme měli v péči 220 pacientů (129
žen a 91 mužů) a jejich rodin. Průměrně pečovala Cesta domů denně o 16
umírajících pacientů. Typický pacient
v péči našeho hospice strávil 16 dní.
Celkově jsme v uplynulém roce uskutečnili 3 544 lékařských a sesterských
návštěv u umírajících pacientů, z toho
591 v pohotovosti. Celkem strávili naši
zdravotníci 6 497 hodin v terénu.
V roce 2016 jsme pokračovali v péči
o pediatrické pacienty. V naší péči
zemřely 4 děti, které si jejich rodiče
přáli vzít na poslední týdny života
domů. Ukázalo se, že náš multidisciplinární tým je schopen se postarat
souběžně o dva dětské pacienty, a to
bez výrazného snížení kapacity pro pacienty dospělé. Jako nástroj ke sladění
očekávání všech aktérů péče jsme
zvolili tzv. rodinnou konferenci, tj.
moderované setkání rodiny i pečujících členů multidisciplinárního týmu,
případně dalších profesionálů z jiných
organizací. V roce 2016 byl také zreali-

zován výcvik pro dobrovolníky pracující v rodinách s dětským pacientem.
Zdravotnický tým Cesty domů vede
primářka MUDr. Irena Závadová. Spolu
s ní ho tvoří další 2 kmenoví lékaři,
9 externích lékařů a 7 sester.
Generálním partnerem zdravotního
týmu domácího hospice je Nadační fond
AVAST. Vozový park domácího hospice
jsme mohli doplnit díky daru manželů
Havlových, společnosti MITSUBISHI
Corporation a finanční podpoře Řízení
letového provozu ČR, společnosti
Alza.cz a jejích zaměstnanců.
Podpůrný tým
Podpůrný tým je složený z psychosociálních pracovníků, psychologů, psychoterapeuta a kaplana.
Tito odborníci jsou stálými členy
multidisciplinárního týmu Cesty
domů. Poskytují péči nemocným,
pečujícím a pozůstalým. S přijetím
dětských pacientů před dvěma lety
se jejich oblast působení rozšířila
o pediatrické klienty nejen z řad
nemocných dětí, ale také na jejich
sourozence nebo děti, které se
s umíráním a smrtí setkávají přímo či
zprostředkovaně při umírání rodičů
či prarodičů, případně dalších členů
rodiny. Celkem členové podpůrného
týmu konzultovali 559 hodin při
486 individuálních konzultacích
buď v rodinách nebo v konzultovně
Cesty domů. Psychosociální terénní
pracovníci také vedou svépomocná
setkání Klubu Podvečer, setkání pro
lidi, kterým někdo zemřel.
Vedoucí podpůrného týmu je
Jindřiška Prokopová.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby Cesty domů jsou
určené pro dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny, kteří
žijí na území hl. m. Prahy. Asistenti
podporují nemocné v běžných
činnostech denní potřeby, pečujícím
poskytují čas na odpočinek. Odlehčovací služba není vázána na přijetí do
péče domácího hospice. Z 55 klientů
odlehčovacích služeb v loňském roce
bylo 27 rodin, které byly současně
v hospicové péči. Naši asistenti
strávili u klientů 6 640 hodin. Kromě
pomoci s hygienou nebo čím dál více
využívané koupele v nafukovací vaně
nabízejí pravidelnou asistenci, která
pečujícím poskytuje potřebný čas na
odpočinek.
Odlehčovací služby vedla v roce
2016 Karolína Pochmanová. V týmu
měla 8 asistentů a asistentek.
Půjčovna
Půjčujeme pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné a umírající
v domácím prostředí. Naše pomůcky
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mohou zlepšit kvalitu života také
seniorům, zdravotně postiženým
a lidem po úrazu. Služeb půjčovny
pomůcek využilo 462 klientů, kteří si
zapůjčili celkem 713 pomůcek.
Půjčovnu v roce 2016 vedli Anežka
Moravcová a Otto Adamec.
Dobrovolníci
Dobrovolnický program existuje
v Cestě domů od samého jejího počátku, tedy 15 let. Dobrovolníci tvoří
pestrou skupinu lidí, každý z nich má
v našem kolektivu jedinečné místo.
27 dobrovolníků docházelo do rodin
našich pacientů. V rámci dobročinného prodeje pracovalo 41 dobrovolníků.
Další dobrovolníci pomáhali s dopravou pomůcek do domácností našich
klientů, jiní s organizací benefičních
a vzdělávacích akcí nebo s administrativní agendou.
Zájemce o dobrovolnickou práci
u hospicových pacientů prochází
přísným výběrovým řízením. Cílem je
zúžit okruh těch, kteří pak absolvují
výcvik, na ty, u nichž identifikujeme
dobré předpoklady k této činnosti.
V roce 2016 se také zformovala lektorská skupina z řad dobrovolníků, kteří
zčásti pokrývají poptávku po hostech
z Cesty domů v rámci kulturních
a vzdělávacích akcí pořádaných jinými
organizacemi.
Celkově v roce 2016 odpracovali
dobrovolníci v Cestě domů 5 105
hodin, z toho 650 hodin v rodinách pacientů a 3 000 hodin v dobročinných
obchodech. Děkujeme společnosti
KPMG Česká republika za podporu
našeho dobrovolnického programu.
Koordinátorkou dobrovolníků byla
v roce 2016 Juliána Bindásová.

SETKÁVÁNÍ A KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ
Paliativní péče už není u veřejnosti
neznámý pojem, alespoň tak se to zdá
z našeho pohledu. Souhrn mediálních
výstupů, besed, přednášek i nových
knih tomu nasvědčuje. Hospicová
tematika byla několikrát předmětem
hlavních večerních zpráv, v deníku Blesk vyšla série článků v rámci
projektu Srdce pro Vás, jejímž vrcholem byl rozhovor s naší pacientkou.
Velký ohlas měl i seriál Dělníci smrti
internetové televize Stream.cz, jehož
jeden díl byl také věnován naší pacientce. Byli jsme zapojeni do zmíně-

PRŮVODCE SMRTELNÍKA
Ke konci roku 2016 vyšla
v nakladatelství Paseka kniha
Ondřeje Nezbedy Průvodce
smrtelníka, ve které zúročil
zkušenost asistenta odlehčovacích
služeb a Roku jinak v Cestě domů.

KNIHOVNA

ného pilotního projektu Všeobecné
zdravotní pojišťovny, který zviditelnil
paliativní péči v médiích i v očích
ministerstev a dalších významných
institucí. Osvěta a vzdělávání v paliativní péči jsou jedněmi z pilířů naší
práce, budeme v nich pokračovat.

Knihovní fond Cesty domů je zaměřený na paliativní a hospicovou
péči v celé její šíři, tj. shromažďuje
dokumenty z oborů lékařství, ošetřovatelství, psychologie, sociální práce,
spiritualita. Fond knihovny tvoří
v současné době 4 224 knih, zvukových nosičů, elektronických dokumentů a periodik. Přibližně čtvrtina
fondu je zahraniční provenience a ve
své většině jsou to tituly u nás jinak
nedostupné.
V roce 2016 přibylo do fondu 176 nových dokumentů, dále několik desítek
periodik. Většinu, tj. 136 knih a zvukových CD, jsme získali prostřednictvím
darů. V průběhu roku se v knihovně
uskutečnilo více než 700 čtenářských
návštěv.
V roce 2016 předala Ludmila
Nohýnková vedení knihovny Elišce
Mlynárikové.

Osobní setkání s dárci a příznivci
Opět jsme se rozhodli na jeden večer opustit pevninu a pozvat naše dárce a příznivce na houpající se hladinu
Vltavy. Jarní setkání s dárci se uskutečnilo na palubě Rohan Boat Prague
poblíž Libeňského mostu. Přátelskou
atmosféru kromě milých hostů tvořila
také hudba Prague Cello Quartet. Na
začátku března jsme naše podporovatele pozvali ještě do Divadla v Dlouhé
na představení O líné babičce, kam
dorazilo téměř 400 lidí. Na podzim
jsme přivítali naše dárce a příznivce
při společné snídani v prostorech naší
kanceláře a zázemí přímé péče.
Den hospiců připadá každý rok na
druhou říjnovou sobotu. Cesta domů
se tradičně do oslav zapojuje koncertem v jeho předvečer a připomíná
široké veřejnosti význam paliativního
hnutí. Koncert v roce 2016 se konal

V roce 2016 jsme měli v péči 220
pacientů (129 žen a 91 mužů)
a jejich rodin. Denně jsme pečovali
v průměru o 16 umírajících
pacientů.

v pátek 7. října v holešovické La
Fabrice. Na kapelu Trombenik a další
program zavítalo asi 200 návštěvníků.
Vítáme každou příležitost setkat se
osobně s lidmi, kteří nás podporují.
Online komunikace
Facebook nám umožňuje
komunikovat s lidmi z celé České
republiky, představit různorodost
naší práce a zasadit ji do kontextu
dění u nás a v zahraničí. V roce 2016
nás začalo sledovat o 2 300 lidí více,
přiblížili jsme se celkové hranici
9 000 fanoušků. Komunikace s našimi
příznivci je veskrze milá a přínosná,
dodává nám chuť do práce. Kaleidoskop, měsíční zpravodaj Cesty domů,
je jedním z nejstarších online komunikačních nástrojů, které používáme.
V loňském roce jsme začali využívat
k jeho tvorbě a rozesílání službu
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MailChimp. Díky ní jsme schopni vyhodnotit, jaké články a novinky nejvíce zajímají čtenáře, kterých v loňském
roce bylo 3 300.
Informační a poradenský portál pro
nemocné a pečující Umírání.cz má
za sebou první kompletní rok fungování v nové podobě. Webové stránky
navštívilo přes 230 000 unikátních návštěvníků, 291 z nich napsalo dotaz do
internetové poradny. Během roku 2016
jsme zde zveřejnili 45 vlastních či převzatých článků. V další fázi redesignu
našich webových projektů přišla řada
na stránky Cestadomu.cz. Přípravě jejich nové podoby jsme věnovali celou
druhou půlku loňského roku. Redesign
tohoto webu nás postavil před úkol
podívat se na fungování Cesty domů
v její komplexnosti, promyslet vztahy
mezi jednotlivými službami a ujasnit
si terminologii. Snažili jsme se, aby

grafický návrh a použité fotografie co
nejvíce přiblížily život v Cestě domů.
Všechny fotografie jsou pořízené buď
v domácnostech klientů, v prostorách
poradny, kanceláře nebo na akcích
spojených s Cestou domů.
Benefiční aukce
Benefiční aukce výtvarných děl je
organizačně nejnáročnější akcí pro
veřejnost. Ta loňská se uskutečnila
4. listopadu 2016 v hotelu Hilton
Prague, kde jsme našli noblesní zázemí
a velkorysé partnerství. Kurátorka aukce Lenka Kerdová při přípravě aukce
částečně vyšla z pestré tradice předchozích ročníků. Zároveň se ji pokusila
obohatit výběrem dalších autorů ze
střední a mladší generace umělců.
Zařazena byla klasická díla od slavných a již uznávaných autorů přes díla
na pomezí designu a volného umění

až po drobnější ilustrace či objekty
mladých výtvarníků.
„Naším záměrem je nejen nabídnout dražitelům lukrativní investiční
příležitost, ale zároveň i upozornit širší
veřejnost na mnohé zajímavé talenty
a polohy současného českého umění,“
říká Lenka Kerdová.
Velký zájem dražitelů provázel
všechna díla v katalogu, prodaly se 3/4
z nich a další díla našla nové majitele
v poaukčním prodeji na našich webových stránkách. Celkově se díla v aukci
vydražila za 1 624 111 Kč. Aukčním
večerem nás již tradičně provedl pan
Miroslav Zíka.
Akce pro veřejnost měla organizačně na starosti a mediální výstupy
zaštítila Lenka Váňová.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
A SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ
Stáže v Cestě domů se každoročně těší rostoucímu zájmu. Celkem
jsme zorganizovali stáže pro 46 lidí
z příbuzných organizací. V roce 2016
narostl počet zájemců o stáže z řad
lékařů (13 osob). Vystřídali se u nás
ale i další profese zastoupené v paliativních týmech: sociální pracovníci,
zdravotní sestry a pečovatelé, psychologové, manažeři, fundraiseři. Celkem
jsme předávání svého know-how
dalším osobám a organizacím věnovali
894 hodin. Stali jsme se také akreditovaným pracovištěm pro praxi programu komunitní sestra Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
katedry nelékařských oborů.
Rádi bychom vyzdvihli pediatrické
stážové dny pro odbornou veřejnost,
které jsme pořádali a které byly přínosné i z hlediska vnitřního vzdělávaní.
Proběhly dva kazuistické semináře na
téma péče o dětské pacienty a jejich
rodiny pro odbornou veřejnost, jež
umožnily otevřít debatu nad možnými řešeními dilemat a otázek, které

NEJSTE V TOM SAMI
Díky podpoře Ministerstva
zdravotnictví ČR v rámci Programu
švýcarsko–české spolupráce jsme mohli
vyrobit animovaný spot, který sděluje,
že „ani v těch nejtěžších chvílích v tom
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jsme v péči o děti potkávali, v rámci
odborné komunity i sdílení dobré
praxe. Ve snaze pracovat i s rodičovskou veřejností jsme uspořádali
dva večerní semináře v mateřských
centrech právě na téma komunikace
s dětmi o otázkách smrti a umírání.
Cesta domů má aktivní zastoupení
v pracovní skupině dětské paliativní
péče při ČSPM ČLS JEP, pracovali
jsme v přípravném týmu II. konference
dětské paliativní péče, která se konala
v listopadu 2016 v Praze.
Aktivně se podílíme na vzdělávání
odborné i laické veřejnosti. V roce
2016 pokračoval projekt dříve vyslovené přání (viz níže), vydali jsme
nové publikace a zveřejnili několik
mediálních kampaní. Obracejí se na
nás novináři i další profesionálové,
když chtějí odborné vyjádření i lidský
příběh. Účastníme se diskuzí, festivalů,
projekcí filmů a dalších osvětových
akcí. Přednášíme pro odborníky nejen
v paliativní péči. Primářka MUDr.
Irena Závadová odprezentovala na
Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví celkem 13 přednášek
na téma paliativní péče pro 600 lékařů
a zdravotních sester, ostatní pracovníci Cesty domů odpřednášeli dalších
téměř 90 hodin.
Čeští pacienti a lékaři chtějí
rozhodovat společně
Na jaře 2016 jsme zveřejnili výsledky
výzkumu veřejného mínění zaměřeného zejména na institut dříve vysloveného přání, včasné plánování péče
a komunikaci mezi lékařem a pacientem. Lékaři i veřejnost by si přáli, aby
se vzájemná komunikace zlepšila a aby
volba léčby v případě vážné nemoci
byla společným rozhodnutím. Lidé ale
o svých představách nemluví a naprostá většina z nich nezná právní nástroje,
které by jim zaručily, že se jejich přání
ohledně léčby splní v případě, kdy
o sobě nebudou schopni rozhodovat.
Výzkumy veřejného mínění Umírání

nemusíme být sami.“ Videospot vznikl
ve studiu MAUR film a jeho autorkou
je Lucie Sunková, která se jako jediná
v České republice věnuje unikátní
animační technice – malbě na sklo.
V rámci prostoru, který Česká
televize pravidelně dává dobročinným
projektům, zařadila náš videospot do
vysílání. Na obrazovkách ČT ho bylo
možné vidět od 1. 8. do 21. 8. a od 3. do
9. 10. 2016 a vidělo ho 9 746 880 diváků.
Během února a března (18. 2.–9. 3.) byl
také dle plánu vysílán ve všech kinech
sítě Cinema City, kde jej vidělo 258 022
diváků. Spot je ke zhlédnutí na našem
facebookovém profilu.

a péče o nevyléčitelné nemocné zadává
Cesta domů a realizuje je výzkumná
agentura STEM/MARK. Nejnovější výzkum finančně podpořilo Ministerstvo
zdravotnictví ČR z Programu
švýcarsko-české spolupráce.
Koordinátorkou vzdělávacích akcí
v Cestě domů je Eliška Mlynáriková.
Partnerem našich vzdělávacích aktivit
je od roku 2015 Nadace Komerční
banky, a.s. — Jistota.

FINANCE A FUNDRAISING
Cesta domů by nemohla poskytovat
své služby a rozvíjet se bez podpory
dárců. Bez pocitu, že máme v zádech
velkou skupinu lidí, firem a institucí,
které mají téma důstojného konce
života na předních místech svého
zájmu, bychom nemohli dělat svoji
práci. Vážíme si každé koruny, díky
které se můžeme věnovat své práci
naplno, plánovat budoucnost a zapojovat se do veřejného dění na poli
paliativní péče.
Rozpočet Cesty domů je poskládán
z darů od individuálních i firemních
dárců, z příspěvků od nadačních fondů
a nadací, z dotací ze státního rozpočtu,
ze zisků z vlastní činnosti a benefičních akcí.
Klub přátel
„Ačkoli jsme vaše služby nikdy nevyužili, dali jste mi odvahu pečovat o babičku, když umírala. Bez vás bychom asi
neměli odvahu vzít ji domů a nenechávat ji v nemocnici. Moc vám děkuji za
to, co děláte.
Cestu domů podporuji, protože
hospicová péče je pro společnost velmi
důležitá a měla by být podporována.
Každý zemřeme a mnoho z nás by
domácí hospic mohlo nakonec využít
(raději než nemocnici). Taky se mi líbí
osvěta, kterou děláte. Smrt nemá být
tabu.“
— Anna Kopecká, členka Klubu přátel

MUŠLE
Rekordmany benefiční aukce 2016 se
stala díla Pavly Hroudové. Cena jejích
akvarelů Mušle a Kytovci se z vyvolávaných 1 500 Kč vyšplhala až na
66 000 Kč.

Členové a členky Klubu přátel jsou
dárci, kteří měsíčně přispívají na naši
činnost částkou minimálně 200 Kč.
Peníze od klubistů nejsou vázané na
konkrétní projekt a službu, představují pro nás důležitý zdroj finančních
prostředků, které můžeme použít
podle aktuálních potřeb. Bez těchto
volných zdrojů je život každé neziskové organizace velmi těžký, proto si
podpory a důvěry klubistů a dalších
pravidelných dárců velmi vážíme.
V roce 2016 se stalo členy Klubu přátel
162 lidí s celkovým příspěvkem 2 345
632 Kč, což je téměř o 750 000 Kč více
než v roce 2015. Všech členů Klubu
je necelých 700, roční průměr jejich
příspěvku byl vloni 4 065 Kč.
Fundraisingové nástroje
Kalendář Cesty domů je online nástroj, jehož prostřednictvím se dárci
mohou stát patrony jednoho nebo
více dní v Cestě domů. V roce 2016
našlo své patrony 253 dní, které Cestě
domů vynesly 632 500 Kč. Podobně
jako u příspěvků z Klubu přátel jsou
tyto dary postavené na důvěře dárců
v naše počínání a poskytují nám
komfort volného využití peněz podle
našich potřeb. Jsme si vědomi vzrůstající obliby online komunikace a platebních nástrojů, proto jsme při redesignu
webových stránek Cestadomu.cz
věnovali velkou pozornost sekci
Podpořte nás a jednoduché možnosti
daru prostřednictvím online platby.
Jsme zapojení i do projektu České
spořitelny, kdy lidé platící její kreditní
kartou mohou pomocí aplikace Melinda určit míru štědrosti ve prospěch
vybrané neziskové organizace. Jsme
též součástí projektu dárcovské SMS.
Cena zaslané SMS ve formátu DMS
CESTADOMU na číslo 87 777 je 30 Kč,
ze které Cesta domů obdrží 28,50 Kč.

VYBRANÉ PROJEKTY
v roce 2016
Posilování a podpora rodinné soudržnosti v rodinách pečujících o terminálně
nemocné členy – v rámci dotačního programu MPSV – „Rodina a ochrana
práv dětí“
Dětská paliativní péče, které se druhým rokem věnujeme, nastolila téma sourozenců umírajících dětí, jež jsme následně rozšířili o téma dětí v rodinách s umírajícím
členem. Díky tomuto projektu, podpořenému Ministerstvem práce a sociálních věcí,
jsme mohli zacílit práci podpůrného týmu na celý rodinný systém dětí, věnovat se
aktivně podpoře smysluplné komunikace mezi (pečujícími) dospělými a dětmi v závislosti na situaci a věku dítěte. Díky tomuto projektu jsme se na téma dítěte v rodině s umírajícím členem mohli soustředit a ujasnit si, jaký prostor a formu má v naší
organizaci dostávat. Jedním z hlavních přínosů tohoto projektu tak byla emancipace
tématu podpory dětí v rodinách pečujících o umírajícího člena a zahrnutí metodiky
do standardních služeb podpůrného týmu.
Péče o umírající a pozůstalé děti
Díky projektu financovanému ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí
a Nadací rozvoje občanské společnosti jsme nabídli umírajícím dětem a těm, kterým
umírá nebo již zemřel blízký příbuzný (sourozenec, rodič nebo třeba prarodiče),
terapeutické prostředí, ve kterém mohou na svém vývojovém stupni zpracovávat
ztrátu, již prožívají. Základní formou péče je nedirektivní terapie hrou – v místě, kde
dítě žije nebo v konzultovně Cesty domů. Do našeho multidisciplinárního týmu jsme
přijali dva dětské psychology, jejichž služby nabízíme rodinám našich dětských pacientů/klientů prostřednictvím práce psychosociální pracovnice. Projekt zahrnuje také
intervizi, supervizi a zajištění specializovaných terapeutických pomůcek.
Dříve vyslovené přání – jak je správně plnit – v rámci programu MPSV „Podpora
veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní
působností“
Projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí skončil po dvou letech.
Uspořádali jsme sérii kurzů pro veřejnost, kde se zájemci dozvěděli, jak dříve vyslovené přání správně sepsat. Kurzy se konaly v průběhu dvou let ve většině krajů
České republiky. Dva kurzy byly určené přímo pro lékaře. 13. října 2016 se uskutečnila odborná konference pro sociální pracovníky a zdravotníky v Praze. Účastníci
dostali informace o právním institutu dříve vysloveného přání z pohledu práva, etiky
a lékařské praxe. Informačních letáky jsme distribuovali přímo do ordinací praktických lékařů po celé České republice.
Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života
Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Díky podpoře Fondu pro NNO mohla Cesta domů zrealizovat celý soubor aktivit,
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Výnosy

Náklady

4 084 000 Kč
Prodej služeb a zboží
14 107 000 Kč
Dary (včetně použití fondů)
9 751 000 Kč
Dotace
96 000 Kč
Ostatní výnosy

2 837 000 Kč
Materiál
4 733 000 Kč
Služby
18 896 000 Kč
Mzdové náklady
1 566 000 Kč
Ostatní náklady

28 038 000 Kč
Celkem

28 032 000 Kč
Celkem

Zprávu auditora o ověření
účetní závěrky Cesty domů, z.ú.,
sestavené ke dni 31. 12. 2016
vyhotovila firma AUDIT SERVIS,
spol. s r. o.
Výrok auditora je bez výhrad.
Plná verze výroční zprávy
včetně účetní závěrky je ke
stažení na našich webových
stránkách.

které napomáhají lepší dostupnosti informací o paliativní péči i právech lidí na konci
života. Vzniknout mohly tištěné informační materiály pro pečující osoby (Průvodce
domácí péčí) a také pro praktické lékaře (Paliativní péče v kostce). Projekt také výrazně
posílil kapacitu Cesty domů v její poradenské činnosti, otevírací doba poradny mohla
být rozšířena.
Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu
Po více jak dvou letech skončil projekt podpořený Ministerstvem zdravotnictví ČR
v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Díky tomuto projektu se mnohé podařilo a Cesta domů z něj bude profitovat i po jeho skončení. Jednalo se o komplexní
projekt zaměřený na tři hlavní oblasti – rozvoj fundraisingu, posílení mezinárodní
spolupráce a osvětovou kampaň zaměřenou na širokou veřejnost. Díky projektu
jsme mohli stabilizovat fundraisingový tým a zefektivnit jeho práci, mohli jsme sdílet
zkušenosti s kolegy z mobilních hospiců z Rakouska, Švýcarska, Rumunska a Gruzie,
měli jsme možnost zúčastnit se odborné konference pořádané European Association
of Palliative Care v Kodani. Během trvání projektu proběhlo několik vln osvětové
kampaně, jejímž cílem bylo vrátit tabuizované téma konce života do veřejného
prostoru – kampaň proběhla celostátními periodiky, v pražské a brněnské MHD, na
sociálních sítích, v kinech po celé republice a objevila se i ve vysílání České televize.
Díky tomuto projektu byl také realizován a prezentován poslední průzkum veřejného
mínění, byl kompletně přepracován informační portál Umirani.cz a vznikl unikátní
animovaný videospot.
Spolu až do konce
Cesta domů se účastnila pilotního projektu Spolu až do konce, který je financovaný Nadačním fondem Avast a jeho cílem je proces integrace paliativní péče do
domovů pro seniory. Po celý rok probíhala řada setkání jak na úrovni managementu několika domovů a mobilních hospiců, tak na úrovni jednotlivých členů multidisciplinárních týmů. Cílem projektu bylo ověření principů a postupů poskytování
paliativní péče v Domově Sue Ryder a vytvoření metodiky takové péče, která
by byla předatelná dalším domovům pro seniory, jež chtějí začít spolupracovat
s mobilním hospicem. Zároveň jsme spolupracovali i s dalšími domovy pro seniory,
které projevily zájem o konzultační či praktickou pomoc při zavádění paliativní
péče do svých zařízení.
Profesionalizace Cesty domů
Svou současnou velikostí se může Cesta domů srovnávat s prosperující malou firmou
a dospěla do fáze, kdy je potřeba, aby své velikosti a růstu přizpůsobila vnitřní fungování. Podařilo se nám získat podporu z Operačního programu Zaměstnanost a v následujících dvou letech se budeme moci věnovat koncepčnímu rozvoji práce s lidskými
zdroji. Během dvou let proběhne řada odborných seminářů a workshopů, které posílí
kompetence vedoucích pracovníků
Cesty domů v oblasti finančního řízení,
Evropská unie
Evropský sociální fond
řízení lidských zdrojů a manažerského
Operační program Zaměstnanost
vedení.

Cesta domů se zapojila i do projektu RunCzech – Běž pro dobrou věc,
díky kterému si zájemci mohli koupit
startovní čísla od Cesty domů, a přispět
tak na naši činnost. Běžci za Cestu
domů mohli běžet tři závody – pražský půlmaraton, maraton a podzimní
desetikilometrový Grand Prix. Díky 90
běžcům přibylo v rozpočtu Cesty domů
147 000 Kč. Naši příznivci každoročně
vymýšlí vlastní fundraisingové akce ve
prospěch Cesty domů – oslavy narozenin, benefiční koncerty, bazary –, jejichž
výtěžek věnují Cestě domů.
Každému, kdo věnuje Cestě domů
svůj čas, peníze nebo dovednost, velmi
děkujeme.
Oddělení fundraisingu a péče o dárce
v Cestě domů vede Helena Štohanzlová.
Finanční oddělení vede Tomáš Matocha.
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VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
V následujících letech budeme pokračovat v úsilí o prosazení úhrady mobilní specializované paliativní péče tak,
jak vzešla z výsledků pilotního projektu VZP. Jsme připraveni sdílet vše, co
jsme se naučili, aby i další organizace
získaly sebevědomí a chuť do pilotního projektu vstoupit. Předávání našich
zkušeností a podpora mobilních
hospiců v ostatních regionech České
republiky je jednou z našich hlavních
priorit. Stali jsme se akreditovaným
pracovištěm Ministerstva zdravotnictví pro obor Komunitní sestra, což
znamená, že studenti tohoto oboru si
budou moci pro svou povinnou stáž
vybrat i Cestu domů. Rádi bychom
se stali i akreditovaným pracovištěm

pro specializované vzdělávání lékaře
v oboru Paliativní medicína. Abychom
mohli předávat zkušenosti a poskytovat kvalitní služby, musíme i nadále
dbát na vysokou úroveň služeb přímé
péče a profesionalizaci vnitřního
fungování.

ORGÁNY CESTY DOMŮ
Statutární orgán:
Mgr. Marek Uhlíř
ředitel
Správní rada v roce 2016:
Akad. mal. Martina Špinková
(do února 2016)
předsedkyně
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
(od února 2016)
předseda
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda
Doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
(do února 2016)
místopředseda
RNDr. Josef Basík
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Ing. Richard Kaucký (do února 2016)
Mgr. Ondřej Krása (do února 2016)
JUDr. Rostislav Silný
Zakladatelé:
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
onkolog, paliatr
Ak. mal. Martina Špinková
malířka
Alžběta Marková, MAS
zdravotní sestra
Členové těchto orgánů nepobírali
žádnou odměnu, pracovali dobrovolně.

LIDÉ CESTY DOMŮ
V ROCE 2016
V prosinci 2016 bylo v Cestě domů
44 stálých zaměstnanců. Přepočtený
stav činil 35,95 úvazku včetně dohod.
Přímá péče činila 22,28 úvazku; ve
vzdělávacích programech pro odbornou i laickou veřejnost, péči o dárce,
knihovně a administrativě se jednalo
o 13,67 úvazku.
V roce 2016 tvořili vedení Cesty
domů:
Marek Uhlíř, ředitel
Irena Závadová, primářka
Martina Pojarová, vedoucí služeb
Tomáš Matocha, finanční ředitel
Helena Štohanzlová, vedoucí
fundraisingu
Vojtěch Kozlík, jednatel servisní
organizace ProCestu s. r. o.

V roce 2016 pro Cestu domů pracovali:
Mára Adamců, Otto Adamec, Alice Bílková, Tetyana Bilyak, Tereza Bímová, Juliána Bindásová, Eliška Bláhová, Tomáš
Blažke, Ludmila Böhmová, Kateřina Bransburg, Jiří Černý, Veronika Drnková, Gabriela Ducháčková, Dagmar Dynybylová,
Daniela Eiseltová, Zuzana Francová, Oldřich Hanibal, Olga Havlínová, Jakub Hein, Adam Houska, Hana Chlumová, Václav
Chytil, Kateřina Janoušková, Jana Janžurová, Zdeněk Kalvach, Lenka Kerdová, Pavel Klimeš, Marie Klimešová, Eliška
Knapová, Gražina Kokešová Kleinová, Mlada Komárková, Jan Kořenek, Mikuláš Kosák, Michal Kouba, Helena Krejčíková,
Anna Krutská, Jiří Kučera, Martin Loučka, Tereza Lužná, Johana Malá, Jaromír Matějek, Markéta Matochová, Veronika
Matochová, Andrea Matoušková, Kateřina Menčíková, Anna Mikulová, Eliška Mlynáriková, Mahulena Mojžíšová, Anežka
Moravcová, Judita Němcová, Tom Neubert, Ondřej Nezbeda, Ludmila Nohýnková, Magdalena Pehalová, Jakub Peřina,
Ivana Pičmanová, Karolína Pochmanová, Pavel Pokorný, Kateřina Pospíšilová, Jindřiška Prokopová, Marcela Provazníková,
Leonardo Ragusa, Barbora Rejzková, Petra Rendlová, Michaela Růtová, Tereza Řezáčová, Barbora Slavíčková, Alžběta
Slavík Živá, Olga Steinertová, Olga Stránská, Barbora Szonowská, Nikola Ševčíková, Štěpánka Škampová, Alena Štěpánová,
Pavel Šuchman, Martina Tesařová, Alžběta Těšitelová, Magdalena Tomášková, Kateřina Tulachová, Libor Vaněk, Martina
Vaňková Dvořáková, Lenka Váňová, Katarína Vlčková, Pavla Vopatová, Jan Vrátný
... a mnoho dalších lidí různých profesí, kteří pro nás pracovali externě a často i dobrovolně. Děkujeme vám!

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI NÁSLEDUJÍCÍM ORGANIZACÍM
A L S , s r.o., ABC MAGNET s.r.o., ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o., add egg s.r.o., Advance Healthcare Management Institute
s.r.o., AGILAB group s.r.o., A L B E R T I N A s.r.o., ALBI Česká republika a.s., ALFIX ČR ,s.r.o., Alza.cz a.s., Amgen s.r.o., AUDIT SERVIS, spol.
s r. o., AUKČNÍ SERVIS Prošek, AUSCH REAL ESTATE, s.r.o., Avast Software s.r.o., AWAC, spol. s r.o., AW-dev, v.o.s., BDP RSC s.r.o., Betagas s.r.o.,
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, bnt attorneys-at-law s.r.o., BYPASS s.r.o., CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.,
CENTRUM DOHODY, s.r.o., Citibank Europe plc, organizační složka, CLARINO, s.r.o., CLINUVEL s.r.o., Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.,
Coffee Source s.r.o., ComAp a.s., Czech Irish Business and Cultural Association, ČEPS, a.s., Česká pojišťovna a.s., Česká televize, Českobratrská
církev evangelická, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., ČVUT v Praze, Fakulta architektury, D.U.K.
H&C s.r.o., Daňová kancelář Macková, s.r.o., DAUFI Consulting s. r. o., DAVINUS s.r.o., Delfín travel s.r.o., DIGNITA s.r.o., Diplomatic Spouses´
Association z.s., Display, z.s., doblogoo s.r.o., Dobrobazar, z.s., D-ploy (Czech Republic) s.r.o., Druhý sbor ČCE v Praze 3 Žižkově, DTS-Praha a.s.,
ECOMAIL.CZ, s.r.o., Economia, a.s., EPIMEX spol. s r.o., Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Erhartova cukrárna, Evropský sociální fond, Explore
Productions, s.r.o., ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., FABIÁN – BRDY, občanské sdružení, Farma Kozárovice s.r.o., FBE Praha,
s.r.o., Fond pro NNO, Fórum dárců z.s., Foxtron s.r.o., front creative s.r.o., GASTRONAUT, s.r.o., GIVT.cz s. r. o., GlaxoSmithKline, s.r.o., graphica
tisk & web s.r.o., GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s r.o., Gymnázium Arabská, Happy Training & Consulting, s.r.o., HEIM 68, a.s., Helgi Analytics,
s.r.o., Hilton Prague, Hilton Prague Old Town, Hypnosis s.r.o., IDS Media CZ s.r.o., IMMUNIA spol. s r.o., INNA s.r.o., INVESTKONSULT, spol. s r.o.,
J.O.D.Dvořákovi s.r.o., JAVLIN, a.s., JK Machinery, s.r.o., JpSoft s.r.o., Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o., Kolektory Praha, a.s., KPMG Česká
republika, s.r.o., Krahujci s.r.o., La Fabrika, LÁBUS AA – Architektonický ateliér, s.r.o., Laděk, z.s., Lesy České republiky, s.p., Liga proti rakovině
Praha z.s., LINVA s.r.o., LIVING VENUES a.s., Magistrát hlavního města Prahy, MARIMEDIC s.r.o., MAZÁK s.r.o., MEDAC, spol. s r.o., MEDESA
s.r.o., MEDIAN, s.r.o., MEGABOOKS CZ, spol. s r.o., Městská část Praha 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Mezinárodní asociace žen v Praze,
z.s., Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, MITSUBISHI Corporation, odštěpný závod, MKS Research, s.r.o.,
Modela,spol. s r.o., Modřanská farnost, MONETA Money Bank, a.s., MUDr. Youngová & spol., s.r.o., MUSA catering s.r.o., MUSA, s.r.o., MY.GYN
s.r.o., Nadace AGROFERT, Nadace České spořitelny, Nadace ČEZ, Nadace Divoké husy, Nadace Charty 77, Nadace Komerční banky a.s. – Jistota,
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Nadační fond AVAST, Nadační fond J&T, NADAČNÍ FOND
OBĚTEM HOLOCAUSTU, NET4GAS, s.r.o., NEWTON Media, a.s., NWD Private Asset Management, a.s., ONLINE APPS s.r.o., Opportunus s.r.o.,
Otto Bock ČR s.r.o., Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., Pedira s.r.o., Podolka Gastro, s.r.o., PORTÁL, s.r.o., PragInt, spol. s r.o., Pragotour s.r.o., Prague
Cello Quartet, PROFILOX s.r.o., Program švýcarsko-české spolupráce, Radioservis, a.s., Rámy pasparty s.r.o., Repromat, a.s., ResAd, s.r.o., Retail
Fashion s.r.o., RETRY s.r.o., Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, SBM HOLDING GROUP, s.r.o., SENTIENT s.r.o., S E T O S spol.
s r.o., SHX Trading s.r.o., Smíchovská komorní filharmonie, Software602 a.s., Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Starship Pikartova s.r.o.,
Státní ústav pro kontrolu léčiv, STEM/MARK, a.s., Studio Designiq, Sun Marketing, s.r.o., SYXT 4 s.r.o., Tantehorse z.s., Tarsago Česká republika,
s.r.o., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., The Prague Concert Co., s.r.o., Tres consulting s.r.o., Trigema Building a.s., TROMBENIK Prague Klezmer
Band, Umělecká skupina LACUS MORTIS, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, ÚVT, s.r.o., Volkswagen Financial Services, Výbor dobré vůleNadace Olgy Havlové, W.A.G. payment solutions, a.s., WEIL, GOTSHAL – nadační fond, YOUNG & RUBICAM Praha s.r.o., ZOOT a.s.

SÍDLO A KONTAKTY
Cesta domů, z.ú.
info@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz / IČO: 265 28 843

Půjčovna pomůcek
Boleslavská 12, Praha 3
Telefon 775 556 925

Adresa sídla
Bubenská 3, 170 00 Praha 7

Knihovna
Boleslavská 16, Praha 3
Telefon 775 055 207

Kancelář
Boleslavská 16, Praha 3
Telefon 266 712 610
Zdravotnické zařízení, poradna,
příjem klientů, odlehčovací služby
Boleslavská 16, Praha 3
Telefon 283 850 949, 775 166 863
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Bankovní spojení
Hlavní účet: 2800193970/2010
Sbírkový účet: 196750216/0300
Pokud nám chcete poslat jednorázový
dar, použijte variabilní symbol 355.
Děkujeme.

Webové stránky
Cestadomu.cz
Umirani.cz — informační, diskusní
a poradenský portál
Mojesmrt.cz — osvětová kampaň,
jejímž cílem je otevřít tabuizované
téma umírání a smrti
vzpominky.nezavirejteoci.cz —
virtuální pietní místo
facebook.com/cestadomu
twitter.com/CestaDomu

PŘÍLOHA
ProCestu s.r.o.
Nezisková organizace Cesta domů, z.ú.
zřídila pro provoz nakladatelství, dobročinných obchodů a kavárny dceřinou
organizaci, společnost ProCestu s.r.o.
Servisní organizace Cesty domů
prožila rok 2016 jako rozvojový. Po několika letech se podařilo najít vhodné
prostory pro realizaci dobročinné kavárny Cesta domů, knihy z nakladatelství pronikly do velkoobchodů a první
celý rok byl otevřen druhý dobročinný
obchod v Bělohorské ulici. Věříme, že
sklizeň v tomto roce zasetá přinese
plody v dalších letech ať již v podobě finanční podpory hlavní činnosti
Cesty domů nebo v rozšíření nabídky
informací a podpory nejrůznějším
lidem. Tým lidí, kteří se o obchody,
nakladatelství a kavárnu starají, je
ze dvou třetin tvořen dobrovolníky.
Jsme rádi, že se tímto způsobem daří
přispívat ke společnému dílu a děkujeme všem, kteří se na tom podílejí,
zaměstnancům i dobrovolníkům.
Jednatelem servisní organizace je
Vojtěch Kozlík.
Nakladatelství Cesta domů
„Díky moc za Vaši práci, mám od Cesty
domů už několik knih pro děti a jsou
pro mě i mé kolegy terapeuty, psychology a doprovázející pracovníky neocenitelnou pomůckou při každodenní práci
s dětmi i jejich rodinami.“
— K. K., psycholog, Nelahozeves
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Nakladatelství Cesta domů vydalo
v roce 2016 osm nových knih. Přišlo na
trh se třemi překladovými publikacemi
(Slon v pokoji, Ráchel a Lars a O smrti
smrťoucí), třemi novými dětskými knihami českých autorů (A smutek utek,
Příhoda málo uvěřitelná a Kocouře, ty
se máš), pracovním Sešitem pro děti,
kterým někdo zemřel Martina Loučky,
Jindřišky Prokopové a Petry Josefíny
Stibitzové a jednou knihou pro seniory
(Chvíle po západu slunce).
Nabídka nakladatelství tak zahrnuje
přes třicet knih pro odborníky i laiky,
pro nejmenší i pro nejstarší, a několik
desítek letáků a brožur. Témata knih
se netočí jen kolem konce života, ale
věnují se různým nelehkým tématům,
která krouží poblíž: dětské knížky
z edice Bludiště pomáhají rodinám
s dětmi si poradit se smutkem a strachem, s péčí o prarodiče, pochopit, že
je dobré si navzájem pomáhat. Snažíme se testovat na trhu smysl existence takto na první pohled nevábně
a utilitárně zaměřeného nakladatelství
a jsme rádi, když naše knihy vyhledávají čím dál častěji nejen rodiny
s dětmi, ale i psychologické poradny,
knihovny, záchranářské sbory, hospice. Naše knihy nabízí většina velkých
distribučních firem, podařilo se nám
etablovat se v zajímavé skupině
malých nakladatelů, na významných
knižních veletrzích a trochu nepláno-

vaně se zařadit i mezi pár respektovaných výtvarně profilovaných českých
nakladatelů. Významní čeští spisovatelé nám nabízejí spolupráci, recenzenti oceňují kvalitní texty i výtvarné
provedení našich knih. V březnu byly
v soutěži Nejkrásnější české knihy
roku oceněny dvě naše knihy, V Betlémě se svítí s vystřihovánkami Adriany
Skálové a Divný brach strach Martiny
Špinkové. Doufáme tedy, že vydavatelská činnost tohoto druhu má smysl
a nabízí tak současnému člověku malou variantu ars vivendi i ars moriendi.
Šéfredaktorkou nakladatelství je
Martina Špinková.
Dobročinné obchody
Obchody máme dva, podobné a přeci
každý jiný. Obchod na Vltavské
je větší a funguje i jako centrála,
která objednává zboží nebo zajišťuje vypravování na akce. Obchod na
Bělohorské je v klidnější části města
a návštěvníci jsou především místní,
často se vděčně vracející. V obou
obchodech se prodává jednak zboží
z produkce nakladatelství, vedle publikací se jedná i o původní autorské
pohlednice, přání, bločky či balicí
papíry, a jednak věci přinesené těmi,
kteří chtějí prospět. Tedy zejména oblečení, nádobí, hračky, knihy a různé
kuriozity či starožitnosti. Dvě třetiny
obratu jsou tvořeny použitým zbožím.

Potýkali jsme se však s množstvím
darů, proto jsme museli nastavit
proces třídění tak, aby se věci nehromadily a přebytky byly užitečné
jiným způsobem, například jako dary
pro potřebné lidi. Nejprodávanějším
artiklem v obchodech jsou pohlednice, kterých jsme prodali na tři
tisíce. V obchodech prodávají a třídí
dobrovolníci, kteří nám tímto způsobem ušetřili skoro celé dva pracovní
úvazky. Dobrovolníci pomáhají i při
prodeji na akcích. Mezi největší akce
patří jarní a podzimní JakPak bazar
(poslední se uskutečnil v Holešovické tržnici), veletrh Svět knihy, knižní
veletrh v Havlíčkově Brodě, Tabook
v Táboře či Knihex a Dyzajn market
v Praze. Celkem jsme byli v roce 2016
na 53 akcích a měli tak možnost nabízet knihy a hovořit se zájemci o informace prakticky po celé republice.
Velkou změnou prošel i eshop, který

již umožňuje jak alternativní způsoby
dodání, tak např. elektronické platby
nebo prodej vybraných knih z našeho
antikvariátu.
Těší nás, že obchody už několik let
slouží tak, jak jsme plánovali: nejen
k nákupu zajímavých knih a věcí
všeho druhu, ale i jako místo, kde se
dá svěřit se s těžkostmi, s radostmi,
ptát se, radit se, popovídat. Doufáme,
že takto budou obchody sloužit nadále
a kavárna se k nim přidá. Denně do
obchodů přijde několik set lidí a několika desítkám dobrovolníci a zaměstnanci pomohou, poradí, nebo je aspoň
povzbudí a potěší.
Obchod v Bubenské ulici vedla
v roce 2016 Tereza Špinková, obchod
v Bělohorské Zuzana Hájková.
Dobročinná kavárna Cesta domů
Na jaře roku 2016 se podařilo získat
vstřícný pronájem prostor v Souke-

nické ulici č. 15 od Církve bratrské.
Během léta jsme připravovali rekonstrukci prostor a vybírali nové kolegy
do rolí provozních kavárny. Obojí
se zdařilo a s podzimem jsme mohli
kavárnu otevřít. Je koncipována jako
oáza klidu u dobré kávy či polévky,
jako možnost potkat Cestu domů nevtíravým způsobem a jako prostor, kde
je příjemné se setkávat. Pokračujeme
ve spolupráci s Klubem Samaří, který
prostor dříve využíval a po otevření
kavárny pokračuje dál v realizaci
přednášek a výstav. Prostory jsou využívány na pracovní i společenské akce,
jednu klidnou oddělenou místnost nabízíme k pronájmu. Servírovaná káva
je v kvalitě fair & bio. Věříme, že v roce
2017 si kavárna vybuduje dostatečný
okruh hostů, kteří se do ní budou rádi
vracet.
O provoz kavárny se starají Ludmila
Kopecká a Eva Smutná.

LIDÉ PROCESTY V ROCE 2016

Pro servisní organizaci v roce 2016 pracovali:
Lucie Bezděková, Markéta Císařová, Markéta Čábelová, Zuzana Hájková, Marie Kazmarová, Ludmila Kopecká, Vojtěch
Kozlík, Václava Linhartová, Štěpánka Ryšavá, Daniel Ryšavý, Eva Smutná, František Špinka, Martina Špinková, Tereza
Špinková, Klára Trefná.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

DMA Praha, s.r.o., Fair & Bio pražírna, Magistrát hlavního města Prahy, MEDESA s.r.o., Meyra ČR s.r.o., Městská část Praha 6, 7, Ministerstvo
kultury ČR, Otto Bock ČR s.r.o., papelote s.r.o., POLÍFKÁRNA, Statens kulturråd, Studio Designiq

ProCestu s.r.o.
U Smaltovny 6, 170 00 Praha 7 / IČO: 031 316 88
Nakladatelství Cesta domů
U Smaltovny 6, 170 00 Praha 7 / nakladatelstvi@cestadomu.cz
Dobročinné obchody
Bubenská 3, 170 00 Praha 7 / Telefon 777 702 463
Bělohorská 90, 160 00 Praha 6 / Telefon 724 241 590
Dobročinná kavárna
Soukenická 15, 110 00 Praha 1 / Telefon 725 251 728
Bankovní spojení
Číslo účtu: 2400625607/2010, Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, Praha 1

WEBOVÉ STRÁNKY

www.cestadomu.cz/nakladatelstvi
eshop.cestadomu.cz
www.cestadomu.cz/obchody
www.cestadomu.cz/kavarna
www.facebook.com/kavarnaCD
www.facebook.com/dobrocinnyobchodCD
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