VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ROK 2019
Cesta domů, z.ú.
ÚVODNÍ SLOVO
Cesta domů v roce 2019 dosáhla pomyslné plnoletosti. Byl to pestrý čas,
v němž se událo mnohé. Neustrnuli
jsme, vyhlížíme nové příležitosti. Zároveň ale střežíme své meze, abychom
po cestách neběželi příliš rychle, stihli
se zastavit a rozhlížet, a přitom neztratili směr.
Od poloviny roku jsme začali působit v pražské Michli: Cesta domů tu
díky mimořádnému daru z pozůstalosti po Heleně a Josefovi Kočvarových
i díky podpoře mnoha dalších dárců
našla skvělé zázemí pro svou práci.
Slibně se začalo rozvíjet i nové vzdělávací centrum, kde nabízíme jak vlastní
programy, tak prostor k pronájmu.
V rámci servisní organizace ProCestu jsme ukončili provoz kavárny, ale
intenzivně jsme posilovali nakladatelskou činnost, dobročinné obchody
i osvětové aktivity.
Neustále se snažíme inovovat
i služby přímé péče: kromě domácího
hospice jsme začali nabízet rozšířené
služby ambulance, narostl zájem o pozůstalostní péči, perinatální provázení,
podporu v komplikovaném zármutku,
posílili jsme paliativní tým pro dětské
pacienty. Připravili jsme ke spuštění
pobytové odlehčovací služby. Na vše
nové reagovala i nabídka poradny,
podpůrných služeb, terénních odlehčovacích služeb a půjčovny pomůcek.

Za vším, co vidí naši pacienti a klienti i jejich rodiny, návštěvníci a hosté,
je ale ještě spousta další, skryté práce.
Máme revidovaný strategický plán
na nadcházející tři roky. Jsme zapojeni do advokačních aktivit a grémií
s cílem přispívat k proměně pohledu
na poslední věci člověka a zlepšovat
kvalitu paliativní péče v Česku. Pořádáme akce pro veřejnost i pro naše
dárce, jakými jsou například podzimní
koncert nebo benefiční aukce, která
v roce 2019 přinesla rekordní výtěžek.
Své znalosti a zkušenosti se snažíme
v maximální možné míře sdílet, nabízet a předávat dál.
V době, kdy píšu tato slova, čelíme koronavirové epidemii, jejíž širší
důsledky ani dopady na naši činnost
zatím nedokážeme plně odhadnout.
Rozhodně ale nečekanou a náročnou
situaci přijímáme jako výzvu. Dlouhodobá přízeň a podpora našich dárců
nám dává naději, že i v roce 2020
a v letech následujících dokážeme
poskytovat a dál rozvíjet naše služby,
byť možná v pozměněné podobě.
To vše by nebylo možné bez velkorysosti, štědrosti, zájmu a rozmanité
podpory mnohých, která neustává ani
v těžkých časech. Moje poděkování
patří všem, kdo jsou s Cestou domů
na cestách a provázejí ji, ať už jako její
příznivci, dobrovolníci nebo dárci.

POSLÁNÍ
CESTY DOMŮ
CESTA DOMŮ je nezisková
organizace, která veřejně
prosazuje přijetí vědomí, že
umírání je přirozená součást
života.
Poskytuje multiprofesní
služby nevyléčitelně
nemocným a umírajícím
dětem i dospělým v jejich
přirozeném prostředí a nabízí
podporu jejich blízkým.
Usiluje o takové společenské
změny, které by umožnily
lidem na konci života
dožít tam, kde si to přejí,
s podporou specializované
paliativní péče, pokud ji
potřebují.
Je nezávislá na státu,
politických stranách, církvích,
privátních subjektech.

Ruth Šormová, ředitelka
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SLUŽBY PŘÍMÉ PÉČE
Služby přímé péče, které Cesta domů
poskytuje, jsou vzájemně těsně propojené a zaměřené na komplexní péči
o nevyléčitelně nemocné a umírající
a jejich blízké. Služby vykonávají kolegové mnoha profesí, kteří společně
tvoří tým a pomáhají lidem v těžkých
životních situacích.
Poradna nabízí telefonické nebo
osobní poradenství v péči o nevyléčitelně nemocné, domácí hospic poskytuje svým pacientům specializovanou
paliativní péči v domácím prostředí.
V jednorázové návštěvě u nemocného či v naší ordinaci spočívají služby
ambulance paliativní a podpůrné péče.
Asistenti odlehčovacích služeb podporují dlouhodobě a těžce nemocné
v běžných činnostech denní potřeby.
Psychosociální pomoc nevyléčitelně
nemocným i jejich pečujícím nabízejí
podpůrné služby a širokou nabídkou
kompenzačních pomůcek disponuje
naše půjčovna pomůcek. Důležitou
součástí přímé péče jsou také vyškolení dobrovolníci.
Stejně jako celé organizaci, přineslo i přímým službám velkou změnu
přestěhování do nového sídla. Každá
ze služeb zde našla lepší zázemí – více
konzultoven pro poradnu a podpůrné
služby, samostatnou ordinaci ambulance paliativní a podpůrné péče, zázemí
půjčovny pomůcek v bezprostřední
blízkosti ostatních služeb a další.

O

d doby, kdy se mamince choroba
vrátila, jsme často mysleli na to,
jak to všechno zvládneme, zejména
ten konec, o kterém jsme věděli,
že nebude ani rychlý, ani lehký.
Už první setkání s Cestou domů
nám dala sílu a víru, že to s vámi
zvládneme. Laskavost, trpělivost,
empatie, zájem… Vnímali jsme,
maminka i my, že je pro vás všechny
důležité, abychom mohli konec
nejen zvládnout doma, ale také jej
prožít nejlépe, jak to jde. Byl to velmi
přínosný a důležitý čas pro celou
rodinu, i když byl asi tím nejtěžším,
co jsme kdy prožili.

ZUZANA MORAVCOVÁ,
KATEŘINA SMIDOVÁ

pečující

Od ledna jsme měli uzavřené
smluvní vztahy se všemi tuzemskými
zdravotními pojišťovnami pro poskytování odbornosti 926 – mobilní
specializované paliativní péče. Rok
2019 tak byl prvním celým rokem,
ve kterém jsme za poskytování péče
domácího hospice u pacientů, kteří
splnili indikační kritéria pro tuto péči,
čerpali úhradu z veřejného zdravotní2

ho pojištění. To nám pomohlo finančně pokrýt část nákladů. Jednali jsme
také o uzavření smluvních vztahů pro
odbornost 720 – ambulance paliativní
medicíny, uspěli jsme u všech zdravotních pojišťoven kromě dvou.
V říjnu 2019 se velká část našeho
multiprofesního týmu zúčastnila
11. celostátní konference paliativní medicíny v Olomouci, někteří také v roli
přednášejících. Pavel Klimeš, vedoucí
týmu sester, zde převzal Cenu za příkladnou praxi udělenou Českou společností paliativní medicíny. Několik
členů týmu se zúčastnilo i Světového
kongresu paliativní medicíny pořádaného v Berlíně Evropskou asociací
paliativní péče.
Cesta domů se v roce 2019 stala
mentorem pro tři mobilní hospice
(Domácí hospic Vysočina, Athelas
domácí hospic Písek a Hospicová
péče sv. Kleofáše), které získaly dotaci
Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci
Programu podpory mobilní specializované paliativní péče. Cesta domů
s nimi bude v následujících třech
letech systematicky spolupracovat
a předávat jim zkušenosti a znalosti.
Společně s externím poradcem jsme
zrevidovali Strategický plán Cesty
domů, který počítá v následujících letech s upevňováním i dalším rozvojem
jednotlivých služeb.
Služby přímé péče vede Karolína
Pochmanová.
Zdravotní služby
Tým našich lékařů a sester poskytuje
nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým zdravotní péči zaměřenou na
léčbu bolesti a přidružených symptomů tak, aby těžce nemocní s komplikovanými symptomy mohli dožít doma.
Zdravotní služby Cesty domů mají
dvě formy: jednak péči domácího hospice s pravidelnými návštěvami zdravotníků a nepřetržitou pohotovostní
službou lékaře i sester, jednak návštěvu ambulance paliativní a podpůrné
péče ve vlastním sociálním prostředí
pacienta nebo v ordinaci, během kterých lékař nastaví plán péče a symptomové léčby. Pacienti v ambulantním
režimu mohou využívat konzultaci po
telefonu každý všední den od 9 do 13
hodin. V roce 2019 jsme v domácím
hospici pečovali o 337 pacientů, z toho
bylo 12 dětí a dospívajících. V ambulantním režimu jsme měli 229 pacientů, z nichž 82 využilo i péče domácího
hospice. Medián délky péče o pacienty
domácího hospice byl 11 dní.
Během roku se podařilo personálně
posílit tým zdravotníků a pokračovali
jsme v rozvoji služeb ambulance paliativní a podpůrné péče, která v nové
budově Cesty domů získala vlastní
ordinaci.

V roce 2019 jsme spustili online
žádost na našem webu jako další možnost, jak požádat o přijetí do domácí
hospicové péče nebo o návštěvu lékaře
v rámci ambulance paliativní a podpůrné péče.
Akutnost potřeby zdravotních
služeb u žadatelů vyhodnocuje lékař
společně s ambulantní sestrou a propojuje ji s aktuální kapacitou lékařů
a sester. Žadatele o zdravotní služby
pak kontaktujeme do následujícího
pracovního dne od podání žádosti.
Zdravotnický tým vede primářka
Irena Závadová. Spolu s ní ho v roce
2019 tvořilo 16 lékařů, včetně těch
externích. Tým 16 zdravotních sester
má na starosti Pavel Klimeš.
Poradna
Dotazy související s péčí o nevyléčitelně nemocné, ale také se ztrátou
blízkého člověka vyřizují prostřednictvím telefonických nebo osobních
konzultací sociální pracovníci v poradně Cesty domů. Během konzultace
mohou klienti také vyplnit žádost
o péči našeho domácího hospice nebo
odlehčovacích služeb.
Pracovníci poradny prošli v roce
2019 kurzem poradenství pro pozůstalé a nově se začali účastnit i ambulantních návštěv, uskutečnili jich 23.
Poradna poskytla v průměru 75 konzultací týdně a v internetové poradně
na portálu Umírání.cz zodpověděla
celkem 737 dotazů.
Poradnu vedla do srpna Veronika
Drnková, od září Barbora Váchová.
Podpůrné služby
Členové podpůrného týmu pomáhají
nemocným, pečujícím a pozůstalým

v ambulantním režimu – uskutečnilo se 38 návštěv psychosociálního
pracovníka v rodinách ambulantních
pacientů. Pokračovali jsme v poskytování perinatálního provázení pro
rodiče, kterým byla sdělena nepříznivá
prognóza jejich ještě nenarozeného
nebo právě narozeného dítěte nebo
jim zemřelo miminko. Navázali jsme
kontakt s Ústavem pro péči o matku
a dítě v Praze-Podolí a dalšími zařízeními, která mohou svým pacientům
doporučovat naše služby.
V roce 2019 věnovali psychosociální
pracovníci klientům 1 068 hodin péče.
Podpůrné služby vede Pavel Duba.
Odlehčovací služby
Odlehčovací služby jsme v roce 2019
poskytovali terénní formou, asistenti uskutečnili u 117 klientů v jejich
domácnostech 3 408 návštěv. 264
návštěv z toho bylo u pacientů domácího hospice, odlehčovací služby jsme
poskytovali i u pacientů v ambulant-

s citovou a administrativní zátěží
spojenou s jejich situací. Pracovníci
nabízejí podporu v rodinách, které
jsou v péči domácího hospice. Služby
nekončí úmrtím pacienta, nabízíme
pozůstalostní péči v období truchlení,
a to až do doby 13 měsíců po úmrtí
blízké osoby. Možnost pozůstalostní
podpory je otevřená i lidem, jejichž
blízcí nebyli v péči domácího hospice
Cesty domů.
Naši pracovníci nabízejí individuální péči o pozůstalé při komplikovaném
truchlení, mimo jiné pracujeme metodou Complicated Grief Treatment,
která je krátkodobá a strukturovaná.
Pravidelně pořádáme společná setkávání pozůstalých v prostředí Klubu
Podvečer.
V roce 2019 se podařilo tým personálně stabilizovat a podpůrných
služeb mohli nově využít také pacienti

ní péči. V polovině roku 2019 jsme
začali připravovat provoz pobytových
odlehčovacích služeb, jejichž pilotní
spuštění bylo v nových prostorách
Cesty domů naplánované na leden
2020. Podařilo se nám oslovit dostatek
zájemců o práci ve vznikajícím týmu
asistentů, zařídit oddělení se čtyřmi
jednolůžkovými pokoji a zázemím,
administrativně připravit provoz nové
sociální služby a avizovat zahájení
provozu tak, abychom s novým rokem
mohli přivítat první klienty.
Odlehčovací služby v Cestě domů
vede Martina Tesařová, koordinátorkou terénních odlehčovacích služeb se
v roce 2019 stala Petra Rendlová. Tým
terénních odlehčovacích služeb tvořilo
v roce 2019 9 asistentek a asistentů.
Nový tým 6 asistentů pobytových odlehčovacích služeb koordinuje Zuzana
Francová.

Půjčovna pomůcek
Půjčujeme pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné a umírající
v domácím prostředí. V roce 2019
jsme se zaměřili na co nejlepší a nejrychlejší pokrytí potřeby polohovacích lůžek u pacientů v péči našeho
domácího hospice a těch, kdo na tuto
péči čekali. Zabývali jsme se kvalitou
antidekubitních matrací a snažili jsme
se aktualizovat naši nabídku tak, aby
tyto matrace co nejlépe vyhovovaly
hospicové praxi.
V roce 2019 jsme poskytli celkem
1 349 kusů pomůcek 576 nemocným.
Podnikli jsme 451 cest do domácností,
a to i díky 342 hodinám práce našich
dobrovolníků. Veřejnou půjčovnu
navštívilo 448 zákazníků.
Půjčovnu pomůcek vede Otto
Adamec.
Dobrovolníci
Cesta domů se může dlouhodobě
opírat o nebývale silnou a věrnou
dobrovolnickou základnu. V roce 2019
nám ve službách přímé péče, dobročinných obchodech, administrativě a při
produkci akcí pomáhalo 100 dobrovolníků, kteří nám věnovali 7 255 hodin
svého času.
Nejvíce dobrovolnické práce
upotřebil provoz dvou dobročinných
obchodů. Podílelo se na něm přes 30
dobrovolníků a věnovali mu 3 969
hodin. Na 123 návštěv hospicových
klientů a klientů odlehčovacích
služeb a na 180 výjezdů s polohovacími postelemi a dalšími pomůckami
z půjčovny se během roku vydalo
28 dobrovolníků. Velká část dobrovolnické podpory a pomoci se odehrává
v administrativním a servisním zázemí
Cesty domů. Během roku to bylo 1 540
hodin, zahrnujících pomoc v kanceláři,
na recepci, v knihovně a v poradně,
pochůzky, textové práce a přípravu
seminářů. Hodně času a energie
dobrovolníků jsme potřebovali na
pomoc se stěhováním a zabydlováním
se v novém sídle, dobrovolníci nám
pomáhali také s provozem dobročinné
kavárny. Významným nástrojem šíření
našich myšlenek a znalostí je lektorský
tým dobrovolníků, kteří v roce 2019
strávili přednášením a besedováním
s veřejností 74 hodin.
Pro naše dobrovolníky ve službách
přímé péče jsme na podzim zorganizovali navazující dobrovolnický výcvik
se specializací na dětské pacienty. Proškolení dobrovolníci mohou vykonávat
službu v rodinách dětských pacientů,
kde střídají na potřebnou dobu rodiče
a další pečující.
Koordinátorkou dobrovolníků je
Markéta Novotná.
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MICHLE
V polovině roku 2019 se Cesta domů
přestěhovala do nového vlastního sídla
v pražské Michli, kde má dostatek prostor pro rozvoj služeb přímé péče i pro
vzdělávací a osvětové aktivity.
Základní kámen budovy byl položen
krátce po začátku tisíciletí, kdy organizace Domov Sue Ryder plánovala ve
svém těsném sousedství vystavět pobytové zařízení pro klienty s demencí.
Kvůli potížím s financováním stavby
a odklonu od zamýšleného typu péče
směrem k domácí asistenci zůstal však
objekt s podlahovou plochou 1 200 m2
nedokončen. Nápad na odkoupení hrubé stavby v klidném prostředí s dobrou dostupností a dostavění objektu
se objevil v roce 2013, kdy Cesta domů
získala finanční dar ve výši několika
desítek milionů korun. Domov Sue Ryder odprodal budovu za nižší než tržní
cenu, zamýšlená dostavba ale musela
kvůli administrativním průtahům
počkat dalších téměř 5 let. Po získání
všech povolení a úspěšném dokončení
stavby se podařilo na jaře 2019 prostory zařídit a přestěhovat se. V červnu
jsme budovu se zázemím pro služby
přímé péče a poradnu, s administrativní částí, novým vzdělávacím centrem,
s knihovnou, půjčovnou pomůcek
a také s nově zamýšleným oddělením
pobytové odlehčovací služby slavnostně otevřeli a představili ji našim
dárcům, partnerům a příznivcům.
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Ulice, v níž se nové sídlo Cesty
domů nachází, nese na naše přání
jméno Heleny Kočvarové (1942–2006),
ženy, díky jejíž velkorysosti mohla Cesta domů dům zakoupit a dostavět.
Helena Kočvarová pocházela z rodiny pražského advokáta JUDr. Karla
Lohra a od své kmotry dostala v útlém
věku usedlost Hadovka v Praze 6. Po
komunistickém převratu byl majetek rodiny znárodněn a její členové
perzekuováni, zpět získala paní
Kočvarová usedlost v restituci po roce
1989. S manželem Josefem se rozhodli
Hadovku zrekonstruovat, poté prodat
a ze získaných prostředků podpořit ty,

kteří potřebují pomoc. Završení plánů
zabránila vážná nemoc a předčasné
úmrtí paní Kočvarové v roce 2006. Její
manžel zemřel rok nato, aniž by stihl
společnou práci dokončit. Profesionální péče, kterou mu poskytla na sklonku
života Cesta domů, a také přání, jež
jeho žena projevila ještě za svého života, měly významný vliv na rozhodnutí
dědice věnovat prostředky na vybudování paliativního centra Cesta domů.
Stalo se tak nezištně, ve vší skromnosti
a bez jakékoli publicity.
Děkujeme všem dárcům a příznivcům, kteří se na dokončení a vybavení
nové budovy podíleli.

VZDĚLÁVÁNÍ A ŠÍŘENÍ
ZKUŠENOSTÍ
Předávání dobré praxe, získané
provozem služeb, a snaha o zlepšení
informovanosti veřejnosti o tématu
smrti a umírání jsou důležitými součástmi činnosti Cesty domů. Lékařům,
zdravotním sestrám, ošetřovatelům,
sociálním pracovníkům a dalším
odborníkům z celé republiky poskytujeme jednodenní i vícedenní stáže,
věnujeme se i lékařům v předatestační
přípravě. Pořádáme vzdělávací dny
sestavené z přednášek a praktických
workshopů připravených členy našeho
multidisciplinárního týmu. Přijímáme pozvání na přednášky a besedy
určené odbornému publiku i široké
veřejnosti. Ve spolupráci s ostatními organizacemi se snažíme zlepšit
dostupnost mobilní specializované
paliativní péče pacientům v České
republice
Stáže a lektorská činnost
Členové našeho týmu odpřednášeli
během roku 119 hodin pro více než
2 000 posluchačů po celé ČR. V nových prostorách vzdělávacího centra
jsme na podzim uspořádali seminář
pro studenty pečujících oborů a také
workshop o komunikaci v paliativní
péči. 45 odborníků z různých organizací prošlo během roku stážemi
v Cestě domů, během nichž jim naši
pracovníci věnovali přes 300 hodin
konzultací.
Dlouhodobě sledujeme poptávku
pedagogů a knihovníků po vzdělávacích aktivitách, které by se tematicky
dotýkaly strachu, stárnutí a smrti
nebo i paliativní péče a problematiky eutanazie. V roce 2019 jsme se
proto vydali na besedy v mateřských
a základních školách, na gymnáziích
a v knihovnách po celé ČR. Získali
jsme cennou zpětnou vazbu a inspirace, s nimiž pracujeme při přípravě
vzorových hodin pro školy a knihovny.
Online zdroje
Informace a materiály související se
vzděláváním a osvětou jsme nově soustředili do jedné z hlavních sekcí webu
Cesty domů. Zájemci zde pod hlavičkou Vzdělávání naleznou ucelené
informace o našem odborném vzdělávání i osvětě, o produkci nakladatelství
a službách specializované knihovny
i o nabídce vzdělávacího centra.
Součástí sekce Vzdělávání jsou také
volně dostupné podklady k vzorovým
hodinám, podle nichž mohou pedagogové vést výuku a mohou jim sloužit
jako podpora při hledání způsobů, jak
otevírat nelehká témata, případně jak
reagovat na akutní situaci ztráty ve
školním kolektivu.

Knihovna
Služeb veřejné knihovny Cesty domů
využívají zájemci o literaturu z oblasti
paliativní péče nebo o témata spojená
s umíráním, smrtí a truchlením. Celkově je pro čtenáře k dispozici 3 632
svazků knih a 808 audiodisků.
Fond se v roce 2019 přemístil do velkorysých prostor v novém sídle Cesty
domů a na podzim knihovna přešla
díky podpoře Městské knihovny v Praze na nový knihovní systém. Knihovní
fond se rozšířil o 402 knih a audioknih,
třetinu z toho tvořily dary.
Knihovnu a vzdělávání má v Cestě
domů na starosti Eliška Mlynáriková.

SETKÁVÁNÍ
A KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ
I v roce 2019 jsme se snažili poskytovat
ucelené informace těm, kdo je potřebují – nemocným, pečujícím a pozůstalým, stejně jako být partnery médiím,
která pomáhají šířit naše zkušenosti.
Během roku jsme uspokojili více než
50 různých novinářských žádostí, díky
kterým byla Cesta domů a její osobnosti zastoupené v několika televizních pořadech, v denním tisku i v časopisech a v internetových magazínech.
Věnovali jsme úsilí také systémovým
změnám s cílem zlepšit podmínky pro
umírající v České republice, konkrétně
jsme apelovali na změnu podmínek
pro čerpání dávky dlouhodobého
ošetřovného. Tato dávka může být pro
pečující zásadní, ale pro naprostou většinu rodin pacientů mobilních hospiců
je prakticky nedostupná.

V

aše činnost nejen pomáhá
konkrétním lidem v konkrétních
situacích, ale také vytváříte širokou
síť podpory pro všechny, kteří
chtějí téma umírání a smrti uchopit
a otevřít u sebe doma, ve škole,
v komunitě, v oddíle. Zvlášť si
cením knih o smrti pro děti, které
tak důležité téma nejen otvírají a
pomáhají dětem pojmenovat, ale jsou
i vizuálně moc povedené.
KLÁRA ONDŘÍČKOVÁ
koordinátorka vzdělávacích programů

Setkávání s dárci a příznivci
Během roku pořádáme řadu akcí, na
kterých se můžeme potkat s našimi
příznivci a partnery. V březnu jsme díky
spolupráci s Dejvickým divadlem našim
příznivcům nabídli benefiční představení Spříznění volbou, jehož výtěžek jsme
použili na provoz našeho domácího
hospice. Díky velkorysosti společnosti
The Prague Concert Co. jsme naše

příznivce mohli pozvat na koncerty do
Obecního domu a Rudolfina. V červnu
jsme se s našimi dárci a partnery setkali
ve Vrtbovské zahradě. Na konci měsíce
jsme pak slavnostně zahájili provoz
nového sídla a paliativního centra Cesta
domů v Michli. Na začátku října se
Cesta domů zapojila do třetího ročníku
Papučového dne, happeningu šířícího
myšlenku umírání doma.
Koncert
S významem paliativní péče seznamujeme širokou veřejnost na podzimním koncertu, kterým se Cesta domů
připojuje k oslavám Světového dne
hospicové a paliativní péče. Pozvání
k vystoupení v holešovické La Fabrice přijala na začátku října čtveřice
hudebníků Clarinet Factory, kteří svojí
podmanivou hudbou mnoha stylů
vytvořili příjemnou atmosféru a připravili posluchačům krásný zážitek.
Benefiční aukce
Na podzim Cesta domů uspořádala
tradiční aukci uměleckých děl, kterou
oslovuje své dárce i veřejnost se zájmem o umění. Nabízená kolekce byla
sestavena z 151 děl českých a slovenských výtvarníků, fotografů a designérů. Sálová aukce se konala 5. listopadu
2019 v Grand Ballroom hotelu Hilton
Prague a přinesla spolu s předchozí
online dražbou do rozpočtu Cesty
domů 2 240 738 Kč. Celkový výtěžek za
uplynulých devět ročníků benefičních
aukcí pro Cestu domů se tak vyšplhal
na 13 161 168 Kč.
Benefiční aukci uspořádaly Lucie
Mikulecká a Karolína Drábková pod
vedením Heleny Štohanzlové.
Online komunikace s veřejností
Cesta domů provozuje několik webů.
Nejvyšší návštěvnost má dlouhodobě
poradenský portál Umírání.cz, v roce
2019 na něm denně hledalo informace,
rady nebo články 1 400 uživatelů. Web
Cestadomů.cz navštívilo denně 231
uživatelů. V roce 2019 jsme provedli
redesign našeho webu eVzpomínky.
cz, virtuálního pietního místa umožňujícího veřejně sdílet vzpomínky na
blízké zemřelé. Autorkami výtvarného
řešení webu jsou akademické malířky
Martina Špinková, zakladatelka Cesty
domů, a Adriana Skálová, spoluzakladatelka Cesty domů, ilustrátorka
a dobrovolnice. Na web v roce 2019
zavítalo v průměru 77 návštěvníků
denně. Výčet webů provozovaných
v roce 2019 uzavírá Mojesmrt.cz, stránka, jejímž cílem je pomoci lidem začít
přemýšlet o všem, co se bude jednou
týkat jejich vlastní smrti. Navštívilo ji
denně v průměru 33 uživatelů.
Na Facebooku vzrostl během roku
počet našich fanoušků o 1 400 na
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konečný počet 12 600. Na Twitteru nás
sledovalo 1 040 a na Instagramu 880
uživatelů. Na našem webu se zájemci
mohou přihlásit k odběru měsíčníku
Kaleidoskop, který obsahuje novinky
z činnosti Cesty domů i z oblasti paliativní péče.
Koordinaci programů a komunikace
s veřejností měla v roce 2019 na starosti Lenka Váňová.

FINANCE A FUNDRAISING
Cesta domů může poskytovat své
služby a šířit zkušenosti a osvětu díky
podpoře dárců. Těší nás, a nebereme
to jako samozřejmost, že se v roce 2019
našlo přes dva a půl tisíce lidí a téměř
150 firem, pro které je téma důstojného
konce života na předním místě. Každé
jimi darované koruny si velice vážíme.
Těší nás být s nimi v kontaktu a přibližovat jim dění v Cestě domů i celkově
na poli paliativní péče.
Vědomí, že se můžeme opřít o podporu velké skupiny lidí, firem a institucí, pro nás zůstává zásadní i v situaci,
kdy můžeme za část zdravotních
služeb čerpat úhradu od zdravotních
pojišťoven. Náklady na péči totiž převyšují úhradu a kromě toho poskytujeme i služby, které z pojištění hrazené
nejsou. Neustáváme proto v úsilí
o získávání finančních zdrojů pro pokrytí celé naší činnosti, která spočívá
ve snaze plnit těžce nemocným přání
odejít v klidu, být se svou rodinou
a tam, kde to mají rádi. Díky dárcům se
při péči můžeme rozhodovat svobodně, ve smyslu postupů a léčby, ze které
budou mít naši pacienti a jejich blízcí
největší prospěch.
Rozpočet Cesty domů je poskládán
z darů od individuálních i firemních
dárců, z příspěvků od nadačních fondů
a nadací, z dotací ze státního rozpočtu,
z úhrad zdravotních pojišťoven, zisků
z vlastní činnosti a benefičních akcí.
Generálním partnerem Cesty domů je
Nadační fond Avast. Děkujeme všem
dárcům!
Péči o dárce a fundraising vede
v Cestě domů Helena Štohanzlová.
Finanční řízení měl v roce 2019 na
starosti Tomáš Matocha.

R

ozhodl jsem se přispívat vám
a pomoci jiným rodinám, aby se
mohly vyhnout okamžikům, kterým
se ta naše nevyhnula. Před pár lety
jsme byli s naší milou tchýní ve stejné
situaci, jako jsou lidé, kteří se na vás
obracejí. Zemřela nakonec bez svých
blízkých v noci v nemocnici. Ať se vám
vaše práce a poslání daří čím dál lépe.

LUDĚJ ŠVEJDA
dárce
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VYBRANÉ PROJEKTY
V ROCE 2019
Cesta domů –
centrum excelence
Nadační fond Avast
V prvním roce dvouletého
projektu jsme se ve spolupráci
s Fakultní nemocnicí v Motole
zaměřili na principy předávání
a vzájemného informování
o dětských pacientech
směřujících do péče domácího
hospice. Společně jsme se také
vydali na stáž do Children’s
Hospital of Philadelphia.
Inspiraci ze světa jsme sbírali
i na kongresu Evropské
asociace paliativní péče.
V Česku jsme jezdili besedovat
do škol a školek, abychom
lépe poznali, co na našem
tématu zajímá děti a menší
i větší školáky. Zpracovali
a vydali jsme přehled toho,
jak je možné používat naše
publikace. Prostorem pro
sdílení a předávání poznatků
se stalo nové vzdělávací
centrum. V novém sídle
otevřela dveře široké veřejnosti
i ordinace ambulance paliativní
a podpůrné péče a rozšířili jsme
nabídku služeb veřejné poradny.
Pozornost jsme věnovali
i přípravě oddělení pobytových
odlehčovacích služeb tak, aby
od ledna 2020 mohlo přivítat
první klienty.

Stabilizace sesterského týmu
a vytvoření stipendijního programu pro budoucí sesterské
paliativní týmy
Nadace Komerční banky, a. s. –
Jistota

Zdravotní sestry jsou klíčovými
pracovníky a koordinátory
péče u pacientů, opírá se o ně
propojenost všech služeb
Cesty domů i jiných organizací
a každého pacienta. Na trhu
práce je ovšem zdravotních
sester nedostatek. Cílem
projektu je stabilizace
sesterského týmu a vytvoření
stipendijního programu pro
budoucí posily. V prvním roce
realizace jsme se zaměřili na
analýzu stávajícího sesterského
týmu se zaměřením na možné
změny, které přispějí k jeho
stabilizaci a efektivnímu
fungování.
Veřejná poradna pro pozůstalé
Nadace Komerční banky, a. s. –
Jistota

Cílem tříletého projektu je
dlouhodobá podpora pozůstalých z řad veřejnosti, tedy
pozůstalých, jejichž blízký
nezemřel v péči Cesty domů.
V roce 2019 jsme se zaměřili na
zvyšování kvalifikace našich
poradenských pracovníků. Čtyři
z nich dosáhli národní kvalifikace Poradce pro pozůstalé, tři
prošli kurzem Narativní práce
s pozůstalými. Uskutečnili jsme
dvě testovací podpůrné skupiny
pro pečující profesionály. Služby pozůstalým z řad veřejnosti
jsme začali poskytovat v polovině roku a čerpalo je 23 pozůstalých, se kterými naši poradci
uskutečnili 65 konzultací.

LIDÉ CESTY DOMŮ
V ROCE 2019

ORGÁNY CESTY DOMŮ
Statutární orgán:
Mgr. Ruth Šormová
ředitelka
Správní rada v roce 2019:
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
předseda
Tereza Kaucká
místopředsedkyně
Ing. Jan Žůrek, CSc.
místopředseda
RNDr. Josef Basík
člen

Během celého roku bylo v Cestě domů
92 zaměstnanců (včetně dohod),
jejichž přepočtený stav činil 45,50
úvazku (přímá péče včetně projektu
vzdělávání 32 úvazků; péče o dárce
a administrativa 13,50 úvazku).

Mgr. Václava Bratinková
členka
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
člen
Ondřej Krása, Ph.D.
člen
JUDr. Rostislav Silný
člen
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.

V ROCE 2019 PRO CESTU DOMŮ PRACOVALI
Otto Adamec, Naděžda Adámková, Sára Balabánová, Hana Baštová, Patrik Bém, Tetyana Bilyak, Tomáš Blažke, Kateřina
Bransburg, Monika Bursíková, Veronika Černá, Jiří Černý, Pavel Demo, Karolína Drábková, Veronika Drnková, Pavel
Duba, Antonín Ducháček, Dagmar Dynybylová, Mahulena Exnerová, Klára Fischerová, Zuzana Francová, Alena Hábltová,
Matěj Hájek, Oldřich Hanibal, Dana Hechtová, Šárka Henychová, Kateřina Hildebrandová, Markéta Hojná, Adam Houska,
Václav Chytil, Kateřina Janoušková, Jana Janžurová, Tereza Jirková, Hana Kašpárková, Pavel Klimeš, Marie Klimešová,
Eliška Knapová, Gražina Kokešová Kleinová, Mlada Komárková, Jan Konečný, Kateřina Konopásková, Jan Kořenek, Jitka
Kosíková, Michal Kouba, Darina Kremplová, Anna Krutská, Zuzana Křemenová, Josef Kubš, Tereza Lepešková, Johana
Malá, Tomáš Matocha, Andrea Matoušková, Petra Mejsnarová, Kateřina Menčíková, Petr Mikoláš, Lucie Mikulecká,
Anna Mikulová, Denisa Mlčochová, Eliška Mlynáriková, Jiří Navrátil, Ludmila Nováková, Markéta Novotná, Ráchel
Paslerová, Adéla Pečlová, Ivana Pičmanová, Karolína Pochmanová, Jitka Polišenská, Kateřina Pavla Pospíšilová, Jindřiška
Prokopová, Marcela Provazníková, Lucie Přádová, Leonardo Ragusa, Barbora Rejzková, Petra Rendlová, Tereza Řezáčová,
Jana Salcmanová, Karel Snášel, Magdalena Stodolová, Olga Stránská, Lenka Studenková, Barbora Szonowská, Štěpánka
Škampová, Jan Škoda, Ruth Šormová, Martina Špinková, Alena Štěpánová, Helena Štohanzlová, Pavel Šuchman, Michaela
Šustová, Pavla Švecová, Martina Tesařová, Linda Tichotová Fryčová, Magdalena Tomášková, Kateřina Tulachová, Alena
Uhlířová, Petra Vagenknechtová, Barbora Váchová, Andrea Valchářová, Monika Vaníčková, Lenka Váňová, Sára Víchová,
Katarína Vlčková, Alena Vávrová, Pavla Vopatová, Barbora Vráblová, Irena Závadová, Bohunka Zbíralová, Martina
Zikmundová
… a mnoho dalších lidí různých profesí, kteří pro nás pracovali externě a často i bez nároku na honorář.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019

Výnosy

Náklady

Vlastní zdroje

6 234 tis. Kč • Od zdravotních
pojišťoven
2 311 tis. Kč • Prodej služeb a zboží
28 866 tis. Kč • Dary
(včetně použitých fondů)
13 504 tis. Kč • Dotace
280 tis. Kč • Ostatní výnosy

8 114 tis. Kč • Materiál
6 798 tis. Kč • Služby
33 133 tis. Kč • Mzdové náklady
3 150 tis. Kč • Ostatní náklady

6 640 tis. Kč • Veřejná sbírka
8 375 tis. Kč • Dary vázané
projektem pro příští léta
13 630 tis. Kč • Účelově vázaný dar
na stavbu paliativního centra
19 508 tis. Kč • Volné dary
57 843 tis. Kč • Alokované na odpisy
7 941 tis. Kč • Výsledky hospodaření
kumulativně
− 2 984 tis. Kč • Oceňovací rozdíly
z přecenění finančního majetku
a závazků

51 195 tis. Kč • Celkem

51 195 tis. Kč • Celkem
Zprávu auditora o ověření účetní závěrky Cesty domů, z.ú., sestavené ke dni 31. 12. 2019, vyhotovila
firma AUDIT SERVIS, spol. s r.o. Výrok auditora je bez výhrad. Výroční zpráva včetně účetní závěrky
je ke stažení na našich webových stránkách.

110 953 tis. Kč • Celkem
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DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
2e plus s.r.o., 2N TELEKOMUNIKACE a.s., A L S , s r.o., ABC MAGNET s.r.o., Accace s.r.o., ACI-AUTO COMPONENTS
INTERNATIONAL, s.r.o., Advis Consulting s.r.o., Agentura pro podnikání a inovace, AGILAB group s.r.o., Albatros Media a.s.,
ALBERTINA s.r.o., ALFIX ČR, s.r.o., Alza.cz a.s., ANECT a.s., Apple Inc., ArtKabinet Zíka s.r.o., AstraZeneca Czech Republic s.r.o., AUDIT
SERVIS, spol. s r. o., AULOS, s.r.o., AUSCH REAL ESTATE, s.r.o., AUTO STYL a.s., Avast Software s.r.o., AWAC, spol. s r.o., Betagas s.r.o.,
BigBit s.r.o., Biologicals s.r.o., Bistro Empras, bnt attorneys-at-law s.r.o., BrandCloud s.r.o., Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář, Carmina
Vocum, CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., CENTRUM DOHODY, s.r.o., CLARINO, s.r.o., CLINUVEL s.r.o., Clockwise s.r.o.,
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., Code Can s.r.o., Coffee Source s.r.o., Colsys s.r.o., ComAp a.s., Commexim Group a.s., Concept
Fitness s.r.o., Conduent Czech Republic s.r.o., Cushman & Wakefield, s.r.o., ČEPS, a.s., Česká provincie Kongregace Školských sester de
Notre Dame, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Československá exportní spol. s r.o., Československá obchodní banka, a. s., ČVUT
v Praze, Fakulta architektury, D.U.K. H&C s.r.o., DAKOCON s.r.o., Darujme.cz, Dejvické divadlo, o. p. s., DEK Consult, spol. s r.o., Delfín
travel s.r.o., DIGNITA s.r.o., Divadlo Bolka Polívky, z. ú., Dixons Carphone CoE s.r.o., DMA Praha s.r.o., doblogoo s.r.o., Dobrobazar, z.s.,
Druhý sbor ČCE v Praze 3 Žižkově, DTS-Praha a.s., Dunross s.r.o., ECOMAIL.CZ, s.r.o., Economia, a.s., EPIMEX spol. s r.o., Erhartova
cukrárna, European National Panel - Český národní panel, EVROPA development group a.s., Evropský sociální fond Operační program
Zaměstnanost, Explore Productions, s.r.o., ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., FABIÁN - BRDY, z.s., Farma Kozárovice
s.r.o., Ferona, a.s., Flera s.r.o., Forewear s.r.o., Fórum dárců z.s., Gajda s.r.o., GENPRA s.r.o., GIFTISIMO s.r.o., GIVT.cz s. r. o., Google Inc.,
Google Czech Republic, s.r.o., Gymnázium Arabská, Happy Training & Consulting, s.r.o., HEIM 68, a.s., Hello bank!, Hilton Prague, Hilton
Prague Old Town, Hypnosis s.r.o., CHODOV TOUR s.r.o., IKEA Česká republika, s.r.o., IMMUNIA spol. s r.o., Ing. PETR MOUCHA stavební, spol. s r.o., INNA s.r.o., innogy Česká republika a.s., INVESTKONSULT, spol. s r.o., IRSnet CZ s.r.o., IS - ACCOUNTANCY, s.r.o.,
Jabra, a.s., Jezdecké stavby, s.r.o., JH Orto s.r.o., JpSoft s.r.o., Kavárna Mlýnská, Kolektory Praha, a.s., KONCEPT EKOTECH s.r.o., Kopecký
Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o., Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., La Fabrika, L I N E T spol.
s r.o., LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o., Laděk, z.s., LeonTax s.r.o., LF1 MEDSOC, Liga proti rakovině Praha z. s., LINVA s.r.o.,
LMC s.r.o., Logio s.r.o., Lucky Voice Band, Magistrát hlavního města Prahy, MARIMEDIC s.r.o., Mazars s.r.o., Medastra s.r.o., MEDIAN,
s.r.o., MediaRey, SE, MEG Solutions, s.r.o., MEGABOOKS CZ, spol. s r.o., Městská část Praha 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, Metrostav
Development a.s., Mezinárodní asociace žen v Praze, z.s., MIKO SYSTEMS, s.r.o., mikonboard s.r.o., Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, MKSH, příspěvková organizace, MOJEZUBY
s.r.o., MOL Česká republika, s.r.o., Mölnlycke Health Care, s.r.o, MONETA Money Bank, a.s., MUDr. Miroslava Maternová s.r.o., MUDr.
Václav Vomáčka, s.r.o., MUDr. Youngová & spol., s.r.o., MUSA, s.r.o., Museum Montanelli, MY.GYN s.r.o., Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace
ČEZ, Nadace Divoké husy, Nadace Charty 77, Nadace JUST CS, Nadace Komerční banky a.s. - Jistota, Nadace Krása pomoci, Nadace
rozvoje občanské společnosti, Nadační fond Avast, NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU, Nadační fond Veolia, nanoelement,
s.r.o., NEBION AG, odštěpný závod, Neit Consulting s.r.o., NEWTON Media, a.s., NFCP rental equipment s.r.o., NWD Private Asset
Management, a.s., Oční ordinace MUDr. Eva Friedová, s.r.o., ONLINE APPS s.r.o., Opportunus s.r.o., OPTIMAPHARM s.r.o., pans s.r.o.,
Pedira s.r.o., PENTABELL s.r.o., PRAGOFLORSERVIS, spol. s r. o., Prague Cello Quartet, Pražský kulinářský institut s.r.o., PRONIX s.r.o.,
PROXY, a.s., PROXY - AUDIT, s.r.o., Psychoterapeutická praxe, s.r.o., Purple Foundation, nadační fond, Q2 Interactive s.r.o., Radio Wave,
Radioservis, a.s., RADNO, spol.s r.o., Rámy pasparty s.r.o., RENOCAR, a.s., Retail Fashion s.r.o., RETRY s.r.o., Rezidence nad Zahradou s.r.o.,
RITCHY EU s.r.o., RÖTHEL Praha, spol. s r.o., RTB House s.r.o., Říha - Krátký, s.r.o., Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi,
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, scanservice a.s., SENTIENT s.r.o., SHX Trading s.r.o., Smart Informatics s.r.o.,
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Squelle Group, s.r.o., STEM/MARK, a.s., STODAPO, s.r.o., Studio Designiq, Surikata PR s.r.o., Svěřenský
fond na podporu paliativní péče a osob v nezaviněných těžkých životních situacích, SVIT Gallery, Taste, a.s., TECHNICA HORECA
Czechia s.r.o., TechSoup, Tesco Stores ČR a.s., The Boston Consulting Group, s.r.o., The Prague Concert Co., s.r.o., Trigema Building a.s.,
Twilio Czechia s.r.o., TYKALOVÁ, advokátní kancelář s.r.o., Tympanum s.r.o., Up Česká republika s.r.o., ÚVT, s.r.o., VAMARI s.r.o., Via
Musica s.r.o., VIG RE zajišťovna, a.s., Vinařství Kubík, Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové, Weyland Corporation s.r.o., Yabyrinth, s.r.o.,
YUAR s.r.o.

SÍDLO A KONTAKTY
Cesta domů, z.ú.
info@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz
IČO: 265 28 843
DIČ: CZ26528843
Telefon 266 712 610
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Adresa sídla
Kancelář, zdravotnické zařízení,
poradna, odlehčovací služby, půjčovna
pomůcek, knihovna, vzdělávací
centrum
Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení
Číslo účtu: 2800193970/2010,
Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10,
Praha 1
Variabilní symbol pro jednorázové
dary je 357. Děkujeme.
Webové stránky
Cestadomu.cz
Umirani.cz – informační, diskusní
a poradenský portál
Mojesmrt.cz
eVzpomínky.cz – virtuální pietní místo
Sociální sítě
facebook.com/cestadomu
twitter.com/CestaDomu
instagram.com/cesta_domu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Vydavatel
Cesta domů, z.ú.
Redakce
Linda Tichotová Fryčová
Lenka Váňová
Grafická úprava
Studio Designiq
Autoři fotografií
Daniela Dahlien Neumanová
Jan Šilar
Linda Tichotová Fryčová
Tisk
Tiskárna Daniel s.r.o.
Všechny fotografie ve výroční
zprávě jsou autentické a pořízené se
souhlasem fotografovaných osob.

PŘÍLOHA
ProCestu s.r.o.
Servisní organizace ProCestu s. r. o.
Servisní organizace ProCestu s. r. o.
v roce 2019 provozovala nakladatelství,
dobročinné obchody a čtyři měsíce
kavárnu, jejíž činnost byla následně
ukončena. Na adrese Bubenská 421/3,
Praha 7 měla organizace nejen sídlo,
ale i jeden z obchodů, kancelář a sklad.
Jednatelem servisní organizace byl do
31. 7. Vojtěch Kozlík, poté Ruth Šormová. K 31. 12. 2019 servisní organizace
ukončila svoji činnost a přešla právně
od roku 2020 opět pod Cestu domů.
Nakladatelství Cesta domů
V roce 2019 vydalo nakladatelství 12
publikací, z toho 6 reedic. Dvě nové
knihy byly dětské. Celkově jsme včetně
pozvánek, letáků a papírnictví realizovali asi 63 tisků. Tři publikace jsme
přeložili z angličtiny a jednu z finštiny,
do angličtiny jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros přeložili naši
původní knihu O tajemství (Mystery).
Díky spolupráci s Českými centry se
naše dětské knihy objevily na knižních veletrzích v Soulu, v Budapešti
a v Buenos Aires.

Většinu knih jsme prodávali přes
velké distributory a téměř čtyři desítky
menších komisionářů. Knihy jsme
nabízeli v našich obchodech, e-shopu,
v kavárně a v našem sídle. Zúčastnili
jsme se velkých českých knižních veletrhů, konference paliativní medicíny
v Olomouci a dalších akcí.
Publikace se nám dařilo spolufinancovat z grantů, darů a reklam a část
produkce jsme díky grantům mohli
darovat hospicům a dalším poskytovatelům služeb v celé ČR.
Šéfredaktorka nakladatelství intenzivně spolupracovala se Vzdělávacím
centrem Cesta domů na přípravě
besed a přednášek pro školy, školky
a knihovny. Pro školy jsme natočili
několik videí. Ve spolupráci s vydavatelstvím Tympanum jsme vydali CD
Adventní kalendář.
Dobročinné obchody Cesta domů
Cesta domů měla v roce 2019 dva
dobročinné obchody. Prodáváme
v nich zboží z produkce nakladatelství
a výtvarného autorského papírnictví a také darované věci a oblečení,

zároveň obchody slouží jako místo, kde
lidé mohou dostat informace a rady
o možnostech péče o nemocné.
Obchod u stanice metra Vltavská
funguje i jako centrála, která objednává zboží a zajišťuje vypravování
na akce, kterých se obchody účastní.
Návštěvníky obchodu na Bělohorské
ulici jsou především místní obyvatelé.
Provoz obchodů se opírá o dobrovolníky, ti zde za rok odpracovali téměř
4 tisíce hodin a podíleli se i na tradiční
vícedenní akci JakPak bazar.
Kavárna Cesta domů
Kavárna byla v provozu do konce
dubna, uskutečnilo se v ní několik
výstav, přednášek, čtyři divadelní
představení a dvě čtení s hercem
Martinem Myšičkou. Ani ve třetím
roce svého fungování však negenerovala dostatečný zisk, a tak se Cesta
domů rozhodla její provoz ukončit.
Přesto byla kavárna během svého
trvání kulturním i společenským
přínosem a pomohla šířit povědomí
o Cestě domů a jejích tématech.

9

LIDÉ V SERVISNÍ ORGANIZACI CESTY DOMŮ V ROCE 2019
Martina Borovková, Markéta Čábelová, Klára Dvořáková, Barbora Fischerová, Klára Fischerová, Martina Chalupníková,
Barbora Janičinová, Ludmila Kopecká, Vojtěch Kozlík, Václava Linhartová, Jakub Novotný, Petra Plešingerová, Štěpánka
Ryšavá, Jaroslav Šimůnek, Marie Šimůnková, Veronika Šimůnková, Martina Špinková, Lucie Tarantíková, Lorraine Traynor, Debora Zálešáková.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o., Farma Kozárovice s.r.o., FILI – Finnish Literary Exchange, Eva Fiřtová, H.R.G. spol. s r.o.,
Pavla Hroudová, Life M s.r.o., Zdeněk Kalvach, Kevan Van Thompson, Karin Kolaříková, Kamila Kudlvasrová, Magistrát
hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Nadační fond Jana Tlačbaby, Eva Picková, STILL ČR spol. s r.o., Studio
Designiq, Timothy Young, Eva Žůrková.

ProCestu s. r. o.
Heleny Kočvarové 1583/1,
140 00 Praha 4
IČO: 031 316 88 / DIČ: CZ03131688
Bankovní spojení
Číslo účtu: 2400625607/2010,
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10,
Praha 1
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Nakladatelství Cesta domů
nakladatelstvi@cestadomu.cz
Dobročinné obchody
Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7
Bělohorská 1643/90, 160 00 Praha 6
obchod@cestadomu.cz

Webové stránky
cestadomu.cz/nakladatelstvi
eshop.cestadomu.cz
cestadomu.cz/obchody
facebook.com/dobrocinnyobchodCD

