VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2015 jsme po dlouhých přípra
vách a úvahách přijali první dětské pa
cienty. Toto rozhodnutí nebylo podmí
něné pouze odbornou přípravou našeho
týmu, ale také důkladnou rozvahou,
jak moc tato nová služba zatíží naši ka
pacitu z hlediska lékařského i psychic
kého. Být ostřílený hospicový profesio
nál neznamená být imunní vůči bolesti
a zármutku, které tato práce přináší.
Jsme rádi, že jsme zvládli péči o prvních
šest pediatrických pacientů na výbor
nou a přitom jsme dokázali navýšit naši
celkovou kapacitu oproti loňskému
roku o 27 pacientů.
Cesta domů se spolu s dalšími mobil
ními hospici a Českou společností pali
ativní medicíny (ČSPM) dlouhodobě
snaží o systémovou změnu v posky
tování mobilní paliativní péče, a to je
jím začleněním do systému veřejného
zdravotního pojištění. Tato dlouhodobá
snaha v posledních dvou letech zinten
zivnila. Podařilo se využít příznivé si
tuace na Ministerstvu zdravotnictví
a ve vedení Všeobecné zdravotní po
jišťovny a od 1. dubna 2015 byl spuš
těn pilotní program úhrady mobilní pa
liativní péče. Ten měl za cíl v českých

podmínkách ověřit možnosti a nákla
dovost péče mobilních hospiců o umíra
jící pacienty v domácím prostředí. Vy
hodnocení prvního necelého roku fun
gování pilotního programu přineslo
nečekané a milé vyústění – všechny zú
častněné strany jsou spokojené s dosa
vadními výsledky, a proto bylo rozhod
nuto o pokračování v nastaveném sys
tému i v roce 2016. Doufáme, že tento
rok přinese zahrnutí mobilní speciali
zované péče do úhradové vyhlášky nej
větší české zdravotní pojišťovny, ze kte
rého by měli prospěch její pojištěnci
a také všichni poskytovatelé mobilní pa
liativní péče, nejenom sedm organizací
v současnosti zapojených do pilotního
programu.
Neumíráme tak, jak bychom chtěli,
a to proto, že o tom s nikým nemluvíme.
To bylo heslo naší osvětové kampaně
v roce 2014, kterou jsme si připravovali
půdu pro představení veřejnosti tzv. in
stitutu dříve vysloveného přání, který
zná náš právní řád, ale praxe bohužel
ne. Tento právní nástroj umožňuje pa
cientům sepsat jejich přání ohledně kva
lity života a s tím související lékařské
péče pro případ, že by o sobě nemohli
v budoucnu sami rozhodnout. K tomuto
tématu jsme napřeli všechny naše síly
v oblasti vzdělávání a osvěty. Uspořá
dali jsme kurzy pro veřejnost, konfe

renci pro odborníky, nechali si vypra
covat sociologický výzkum mezi lé
kaři o jejich zkušenosti s plánováním
péče s pacienty. Vydali jsme v překladu
knihu amerického lékaře Angela Volan
dese Umění rozhovoru o konci života,
která ukazuje, jak důležitá je otevřená
komunikace o konci života mezi paci
enty, jejich blízkými a ošetřujícími lé
kaři.

Marek Uhlíř, ředitel

POSLÁNÍ CESTY DOMŮ
Cesta domů je nezisková organizace,
která prostřednictvím služeb mobilního
hospice umožňuje pečování o nevyléči
telně nemocné a umírající v jejich přiro
zeném prostředí a nabízí podporu jejich
blízkým.
Zároveň se snaží přispívat ke spo
lečenským a legislativním změnám,
které směřují ke zlepšení péče o umí
rající. Nabízí vzdělávací aktivity, pro
vozuje webové portály, nakladatelství
a specializovanou knihovnu.
Společně sdílíme a veřejně prosa
zujeme přijetí vědomí, že umírání je dů
ležitá součást života.

CO SE (NÁM) PODAŘILO
V PALIATIVNÍ PÉČI V ROCE 2015
• Spolu s šesti dalšími mobilními hospici jsme se stali součástí pilotního pro
gramu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který měl za cíl monitorovat objem
poskytované péče umírajícím pacientům v domácím prostředí a porovnat
jej s náklady na péči v nemocnicích, domech pro seniory, léčebnách a doma
v péči praktického lékaře a agentury domácí péče. Za úspěch považujeme
samotné dojednání podmínek programu a jeho spuštění. Na konci roku 2015
byly s výsledky programu spokojeny všechny zapojené strany, proto bylo roz
hodnuto o jeho prodloužení – a to snad do doby, kdy už péče bude zařazena
v seznamu výkonů a úhradové vyhlášce.
• Centrum paliativní péče, jehož vznik jsme v roce 2014 podpořili, má
za sebou první úplný kalendářní rok své činnosti. Věnuje se výzkumné,
vzdělávací a osvětové činnosti. V roce 2015 Centrum pro Cestu domů
vypracovalo sborník Organizace mobilní specializované péče v Evropě.
• V Novém Jičíně, ve Znojmě, v Plzni a v Tachově vznikly nové mobilní
hospice. Jejich rozjezd jsme podpořili formou poradenství a nadšeně
sledovali, s jakou energií a odvahou se do své činnosti pustili.
• Nechali jsme vypracovat sociologický výzkum mezi lékaři o jejich praxi s plá
nováním péče společně s jejich pacienty (tzv. institut dříve vysloveného přání),
jehož výsledky jsou zveřejněny na data.umirani.cz. Výzkum byl realizován
v rámci projektu „Víc hlav víc ví“ podpořeného z Programu Švýcarsko-české
spolupráce prostřednictvím grantu Ministerstva zdravotnictví ČR.
• Navázali jsme spolupráci s českou kanceláří Světové zdravotnické orga
nizace. Na náš návrh se posílení problematiky paliativní péče stalo jednou
z priorit dvouleté smlouvy uzavřené mezi Českou republikou a WHO.
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zpracoval a veřejně
zpřístupnil Národní datovou základnu paliativní péče, která vychází z listů
o prohlídce zemřelých a Národního registru hospitalizovaných a umožňuje
další výzkum v této oblasti.
• Vedoucí podpůrného týmu Cesty domů Jindřiška Prokopová se podílela na
konzultacích při změně legislativy na příspěvek na péči.

MOBILNÍ SPECIALIZOVANÁ
PALIATIVNÍ PÉČE
Poskytujeme paliativní péči lidem s ne
vyléčitelnou nemocí, kteří poslední
chvíle svého života chtějí strávit doma
v péči svých blízkých. Bez podpory do
mácího hospice by většina našich paci
entů musela být hospitalizována, ně
kteří by konec života strávili na lůžku
jednotky intenzivní péče. Ztratili by
kontakt s okolním světem a s během
rodinného života, který je potřebný
k tomu, aby si umírající člověk uspořá
dal své poslední věci.
Náš domácí hospic tvoří šest vzá
jemně se doplňujících služeb přímé
péče: zdravotnický tým, odborné soci
ální poradenství, odlehčovací služby,
podpůrný tým, dobrovolnická služba
a půjčovna pomůcek.
Domácí hospic je služba speci
alizované paliativní péče, což zna
mená, že v sobě zahrnuje péči o těles

nou stránku nemocného, ale také o jeho
psychický stav a spirituální potřeby.
Stejnou pozornost věnuje potřebám pe
čujících, kteří prožívají náročné období
měnící kompletně jejich životní styl.
O potřeby nemocných a jejich blízkých
se stará multidisciplinární tým složený
ze zdravotníků, sociálních pracovníků,
odlehčovacích asistentů, psychotera
peutů, dobrovolníků a kaplana.
Zdravotnické služby
V roce 2015 jsme měli v péči 217 pa
cientů, 80 % z nich zemřelo v naší péči.
Většině ostatních jsme uměli doporu
čit alternativu k mobilnímu hospici. Za
posledních pět let se nám podařilo po
čet přijatých pacientů téměř zdvojná
sobit (v roce 2011 jsme měli v péči
112 osob). V průměru jsme se o paci
enta starali 30 dnů (medián 15 dnů).
Celkově bylo u pacientů uskutečněno
3 580 návštěv zdravotníků a 2 421 ná
vštěv odlehčovacích asistentů.

V souladu s naší snahou najít efek
tivní model péče o terminálně nemocné
geriatrické pacienty (přijetí na jeden
měsíc s možností opětovného přijetí,
možnost jednorázových konziliárních
návštěv) mírně pokleslo procento onko
logických pacientů z 81 % v roce 2014
na 78‚4 % v roce 2015.
Zdravotnický tým Cesty domů vede
prim. MUDr. Irena Závadová. Spolu
s ní ho tvoří 3 kmenoví lékaři, 11 exter
ních lékařů a 7 sester.
Vedoucí služeb přímé péče je Mar
tina Pojarová.
Generálním partnerem zdravotního
týmu domácího hospice je nadační fond
AVAST.
Dětští pacienti
Rozšíření služeb domácího hospice
pro dětské pacienty, pro které jsme
se rozhodli v průběhu roku 2014,
předcházela dlouhá příprava celého
týmu. Naši zdravotníci se začali střídat
na stážích v ostravském mobilním
hospici Ondrášek. Navázali jsme
spolupráci s mobilním hospicem
Plamienok a s dětskou onkologickou
klinikou v Motole. Do našeho týmu
přibyly dvě externí pediatričky.
Prvního dětského pacienta jsme přijali
po návratu z Pediatrické paliativní
konference v Římě na konci roku 2014.
V roce 2015 jsme měli v péči dalších
6 dětských pacientů, kteří se nacházeli
v konečné fázi nevyléčitelné nemoci
a jejichž rodiny si přály o ně pečovat
doma. Postupně se nám povedlo najít
model péče, který zahrnuje podporu
celé rodiny i nemocného pacienta.
Rodinám dětských i dospělých pacientů
jsme tak mohli nabídnout, i díky dvěma
spolupracujícím psychologům, také péči
pozůstalostní.
Sdílená péče
I v roce 2015 jsme pokračovali v hledání
optimálního modelu sdílené paliativní
péče v domovech pro seniory. V první
čtvrtině roku jsme se v rámci nového mo
delu starali o dva klienty Domova pro se
niory Centra sociálních služeb Prahy 2.
V Domově Sue Ryder jsme paliativní
péči poskytovali osmi klientům, o jednu
klientku jsme se starali v Domově seni
orů v Praze 9. Tedy o téměř 5 % našich
pacientů jsme pečovali společně s perso
nálem některého ze spolupracujících za
řízení pro seniory. Tuto zkušenost se sna
žíme zúročit spoluprací na vytváření me
todiky sdílené péče v projektu Domova
Sue Ryder: „Proces integrace paliativní
péče do domova pro seniory“.
Odlehčovací služby
„Moc bych chtěla poděkovat za pana To
máše. Vzpomínám si, jak jste váhala, koho
k nám poslat, a potom jste řekla, že nám po

Poskytujeme
paliativní péči lidem
na konci života. V roce
2015 jsme se starali
o 217 pacientů,
z nichž bylo 6 dětí.

šlete milého mladého muže, s kterým si bude
můj muž rozumět. Ani netušíte, jak dobrá
to byla volba. Můj muž měl díky jeho em
patii a laskavosti člověka, s kterým si mohl
skoro rok povídat, i když to bylo čím dál tím
těžší. Moc se na něj těšil.“

Internetová poradna
Součástí poradenských služeb pro ve
řejnost z celé České republiky je on
line poradna, kde na zaslané dotazy
odpovídají lékaři, sociální pracov
níci a psychoterapeuti. Jejich odpovědi
jsou dostupné všem čtenářům webu
Umírání.cz do šesti dnů od položení do
tazu. V minulém roce služby interne
tové poradny využilo 269 tazatelů.
Poradna Cesty domů pro nevy
léčitelně nemocné a pečující je unikátní
službou zařazenou Ministerstvem práce
a sociálních věcí do páteřní sítě sociál
ních služeb s celostátním a nadregionál
ním významem.
Vedoucí poradny je Olga Stránská.
Chod poradny zajišťuje spolu s pěti dal
šími sociálními pracovníky.

Klub přátel Cesty
(Z dopisu paní H., jejíž muž
byl klien
domů
získal
tem odlehčovacích služeb z důvodu po
kročilé Alzheimerovy nemoci)
v loňském roce 226
Do péče domácího hospice
přijímáme členů, což
nových
nemocné, kteří před sebou mají řádově
týdny života. Odlehčovací
nabí celkového
jeslužby
nárůst
zíme také nevyléčitelně nemocným, je
jichž životní horizont nemusí
být tako 74 %.
počtu
blízko – jako například v případě pana
H. Odlehčovací asistenti a asistentky
nahrazují rodinné příslušníky v péči
v předem dohodnutých intervalech.
V roce 2015 využilo odlehčovacích
služeb 56 klientů, 25 z nich byli záro
veň pacienti našeho domácího hospice.
Celkový čas strávený u klientů dosáhl
6 093 hodin. Zkušenosti odlehčovacího
týmu jsme využili při sepsání Průvodce
domácí péčí pro dlouhodobě pečující,
který slouží jak našim klientům, tak kli
entům partnerských organizací.
Odlehčovací služby vede Karolína
Pochmanová. V týmu má 9 asistentů
a asistentek.

Poradna
Specializované odborné poradenství
pro zájemce z celé České republiky po
skytuje poradna Cesty domů po celý
rok 32 hodin týdně. Pomáhá se zori
entovat v situacích, kdy rodina pečuje
o svého nemocného doma nebo kdy
hledá alternativní řešení k domácí péči.
Zároveň poskytuje doprovázení v kri
zových situacích souvisejících s vážným
onemocněním nebo úmrtím. Poradna
je také vstupní branou do služeb Cesty
domů, sociální pracovnice a pracovníci
přijímají žádosti o péči osobně i tele
fonicky. Poradna Cesty domů přijala,
i díky rozšířeným provozním hodinám,
o 11 % více žádostí o péči.

Podpůrný tým
Paliativní péče je ze své podstaty mul
tidisciplinární, a proto služby zdra
votníků doplňuje podpůrný tým po
skytující psychosociální, terapeu
tickou a duchovní podpor u umírají
cím a jejich rodinám. Psychologická
a psychoterapeutická role našeho týmu
nabyla na novém významu s rozhodnu
tím přijímat dětské pacienty.
Podpůrný tým poskytuje péči ne
mocným, pečujícím a pozůstalým ve
formě sociální a duchovní podpory
i formou terapeutických setkání, a to
buď v domácnostech klientů, nebo
v Cestě domů. V roce 2015 narostl po
čet terénních konzultací, tj. v rodinách,
o 30 %. Individuální péče je nabízena
rodinám po dobu péče, pozůstalým do
13 měsíců od úmrtí klienta a zahrnuje
10 terapeutických setkání. Další se
tkání jsou možná na vyžádání klienta za
úhradu. Členové týmu moderují svépo
mocná setkání Klubu Podvečer, který je
otevřen všem pozůstalým, tj. není ome
zen na rodiny našich pacientů.
Vedoucí podpůrného týmu je Jin
dřiška Prokopová. V týmu pracují dva
psychosociální pracovníci, dva dětští
psychologové, psychoterapeut a kaplan.

Uskutečnili
jsme u pacientů
3 580 návštěv,
v průměru jsme se
o každého z nich
starali 30 dnů.

Půjčovna
Půjčovna poskytuje kompenzační po
můcky, které usnadňují péči o dlouho
době nemocné v domácím prostředí
(polohovací postele, antidekubitní ma
trace, chodítka, koncentrátory kyslíku
aj.). Pomůcky využíváme při péči o kli
enty domácího hospice, za úhradu jsou
k dispozici i klientům z řad veřejnosti.
Zájem veřejnosti se v loňském roce zvý
šil (uzavřeli jsme o 30 smluv více než
v roce 2014). Půjčovnu v roce 2015
vedla Anežka Moravcová.

Členy jsou
individuální
i firemní dárci,
jejichž souhrnný
příspěvek činil
1,6 mil Kč.
DOBROVOLNÍCI

Toho októbrového večera som prešľapovala
pred vchodom do domu. Nechcela som prísť
na svoju prvú návštevu neskoro, takže som
dorazila o štvrť hodinu skôr, sprevádzaná
úzkosťou… Líbin tumor nasadal na aortu,
a tá mohla kedykoľvek prasknúť. Čo si poč
nem, ak sa to stane dnes v noci? Nestalo sa.
A Hanka, Líbina dcéra, sa po niekoľkých
nepokojných nociach dobre vyspala.
(Juliána Bindásová, koordinátorka dob
rovolníků a pracovnice poradny Cesty
domů)
Mají svoje rodiny, přátele, domácnosti,
zaměstnání a koníčky. Přesto během
roku našli 5 451 volných hodin, aby
nám pomohli v přímé péči, v půjčovně
pomůcek, v administrativě, v dobročin
ných obchodech a při benefičních ak
cích. Dobrovolníci například zabez
pečili kompletní organizaci Běhu pro
Cestu domů na Birell Prague Grand
Prix 2015 nebo se zapojili do editací
při přípravě spuštění nové verze inter
netové poradny na webu Umírání.cz.
Jejich nezastupitelná role však stále
zůstává v rodinách našich pacientů, kde
pomáhají s péčí o nemocné během dne
či noci. Dobrovolníci jsou důležitým
článkem péče o naše pacienty,
proto jsme je přizvali k širší účasti

VYBRANÉ MEDIÁLNÍ VÝSTUPY:
• Česká televize věnovala jeden díl pořadu Klíč dokumentárnímu filmu
o překladatelce Daně Gálové, která zemřela v naší péči.
• TV Nova odvysílala o Cestě domů dvacetiminutový pořad v rubrice
Víkend. Vyprávěla příběh našeho dětského pacienta Alexe.
• Dvoustranu věnovanou domácí hospicové péči otiskly Hospodářské
noviny. Orientace Lidových novin vydala speciální tematické číslo.
Titulní stranu tématu věnovala MF DNES. Dvakrát se zpráva o činnosti
Cesty domů dostala do hlavní zpravodajské relace České televize.
• Televize Stream.cz odvysílala v rámci pořadu Dělníci smrti příběh naší
dětské pacientky Máji.
• V časopisu Respekt vyšly dva naše rozsáhlé články (o truchlení mužů
a o léčbě bolesti) a rozhovor s naší pacientkou Danou Gálovou.
• Internetová televize DVTV odvysílala rozhovor s primářkou Irenou
Závadovou a ředitelem Markem Uhlířem.

na týmových intervizích k jednot
livým pacientům. Rovněž jsme pro
dobrovolníky zavedli odborně vedené
supervize (5× ročně).
V roce 2015 jsme upravili základní
dobrovolnický výcvik. Před jeho
zahájením nyní probíhá dvoukolové
výběrové řízení, jehož cílem je vybrat
z přihlášených uchazečů nejvhodnější
kandidáty z hlediska předpokladů
a požadavků na dobrovolníka Cesty
domů. Jen tito vybraní kandidáti
následně absolvují základní dobrovol
nický výcvik. Ten byl zrychlen
o polovinu při zachování stejné
hodinové dotace kurzu. Máme velkou
radost z každého nového dobrovolníka
Cesty domů.

KNIHOVNA
Knihovna Cesty domů je jedinou
veřejnou knihovnou v ČR s fondem
zaměřeným na paliativní a hospicovou
tematiku. V jejím fondu najdete české
i zahraniční tituly, některé z nich
jinde nedostupné. Knihovna je určena
odborníkům a studentům zabývajícím
se paliativní péčí a široké veřejnosti,
kterou zajímají témata odcházení,
doprovázení, smrti a truchlení.
Dostupné jsou také všechny tituly
našeho nakladatelství. Celkem je
ve fondu knihovny téměř 3 800
dokumentů, v roce 2015 jich přibylo
296 za necelých 90 000 Kč. 217
z nich jsme dostali darem, 79 jsme
zakoupili. Návštěvníci knihovny si
během loňského roku vypůjčili 4 128
dokumentů. Knihovnu vede Ludmila

Nohýnková, sídlí na adrese Boleslavská
16, Praha 3 a je otevřena (také pro
prezenční studium) od úterý do
čtvrtka.

VE VZTAHU S VEŘEJNOSTÍ
Naše práce v rodinách nám přináší
výsadu být hosty v rodinných
příbězích, umožňuje nám budovat
silné vazby s konkrétními lidmi
žijícími v našem městě. Nechceme
ale zapomínat ani na ty, se kterými
nepřicházíme osobně a takto intenzivně
do kontaktu, chceme je aktivně oslovit,
znát jejich názor y a poskytnout
jim informace. Setkávání s lidmi
„zvenčí“ podnikáme pomocí našich
internetových portálů, sociálních
sítí, mediálních výstupů, kulturních
a benefičních akcí. V roce 2015 nám
s prací v online a mediálním prostředí
významně pomohl Ondřej Nezbeda,
který dříve působil v časopisu Respekt
a díky podpoře Nadace Vodafone se stal
grantistou Roku jinak v Cestě domů.
Ondřej Nezbeda měl na starosti PR
a redakční práci. Kromě toho se jako
odlehčovací asistent zapojil i do přímé
péče. Mediální podpora práce Cesty
domů se za dobu Ondřejova působení
dostala na úroveň, která zdaleka
předčila očekávání organizace. To
samozřejmě velmi pomohlo i při práci
s dárci a fundraisingovými nástroji,
odrazilo se v nárůstu členů Klubu
přátel. Znatelně lepší výchozí pozici
jsme díky mediálnímu obrazu nacházeli
při jednáních na úřadech a s politiky.

Umírání.cz
Portál Umírání.cz každý den ožívá
nebývalou aktivitou čtenářů, kteří
hledají informace o péči o nevyléčitelně
nemocné. Dlouho nás trápilo, že i když
přináší potřebné a kvalitní informace,
forma jejich sdělení ztěžovala čtení
a orientaci v textech. Připravili jsme
proto kompletní redesign celého
portálu. Zpřehlednili jsme uspořádání
informativních textů a zvětšili písmo
pro jejich snadnější čtení. Vytvořili
jsme nový Adresář služeb dostupných
na území ČR, ve kterém nyní snadno
pohledem na mapu zjistíte, jaké
služby můžete využít v místě Vašeho
bydliště. Snažili jsme se pozvednout
význam internetové poradny a zlepšit
vyhledávání v již zodpovězených
dotazech. Zároveň jsme zrušili některé
funkce webu původního, které buď
nebyly dostatečně využívané, nebo
jsme došli k závěru, že jejich roli
plní dobře jiné internetové zdroje.
Ponechali jsme funkci zpravodajskou –
kromě rad a informací o péči o umírající
najdete na webu sekci Články, kde
pravidelně zveřejňujeme rozhovory,
reportáže, vyprávění z oblasti paliativní
péče. Kromě grafických prací jsme
web kompletně předělali vlastními
silami – 150 hodin práce z celkových
600 odpracovali dobrovolníci Cesty
domů. Věříme, že nyní tento důležitý
informační zdroj pro veřejnost plní lépe
svoji funkci.
Facebook
Za poslední roky se facebook stal
jedním z našich hlavních komuni
kačních kanálů s českou veřejností.
Díky němu se nám daří „dostat“
i k lidem daleko za rádius našeho
fyzického, pražského světa.
Komunikace na našem fb profilu
rozhodně netrpí povrchností nebo
zkratkovitostí, ze kterých je facebook
často obviňován. Naši čtenáři se
zajímají, reagují a sdílejí zprávy ze světa
paliativní péče. Nebojí se jich, možná
je to právě forma otevřené sociální
sítě, která jim dává odvahu o tématu
mluvit. Největší počet zobrazení
měl rozhovor s Petrem Kamberským
o tom, jak se vyrovnal se smrtí svého
otce. Počet fanoušků na facebooku
v roce 2015 stoupnul o dva tisíce –
ze 4 590 na začátku ledna na 6 672.
Počet zobrazení jednotlivých postů se
pohybuje v řádu tisíců zhlédnutí.
Happy End
„Je to příběh sporu mezi pacientem, který
ví, co chce nebo přesněji spíš nechce, a léka
řem, který má pocit, že nese odpovědnost
za jeho rozhodnutí… Jakmile si chce pa
cient něco prosadit nebo o něčem rozhod
nout, je často vnímán jako potížista. Hra se
uzavírá silným svědectvím, kdy lékař na

Cesta domů umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.

konec pochopí, že hlavní hrdinka možná
nerozumí medicínské podstatě své nemoci,
ale zato velmi dobře rozumí svému životu,
svým hodnotám a postojům a že je dobré to
respektovat.“
(MUDr. Irena Závadová v rozhovoru
o hře Happy End)
28. března 2015 divadlo Rokoko
uvedlo v režii Arnošta Goldflama pre
miéru hry Happy End, kterou Cesta
domů objevila a přivezla ze své izra
elské stáže v jednom z tamních hos
piců. Hra, která v Izraeli změnila po
hled na péči o nevyléčitelně nemocné, je
stále v repertoáru divadla. Doufáme, že
osloví i české diváky.
Benefiční aukce
Listopadová benefiční aukce je pro nás
každoročně velkou událostí. Její výtě
žek, který vloni činil 1 334 700 Kč,
tvoří významnou část našeho roz
počtu. Její organizace nás zaměstnává
již od jara a poaukční prodej ještě ně
kolik měsíců po posledním odklepnutí
díla dražiteli. Ale stojí to za to. A to ne
jen pro neuvěřitelnou konečnou sumu,
ale také proto, že nás sbližuje s mnoha
lidmi z různých oborů, které spojuje
láska k výtvarnému umění a úcta k dů
stojnému umírání. V roce 2015 se
aukce uskutečnila ve výjimečném pro

středí Pražské křižovatky patřící nadaci
VIZE 97.
Setkání s dárci a příznivci
Dvakrát do roka pořádáme velké spo
lečenské události, na které zveme naše
příznivce. Na jaře jsme uspořádali spo
lečnou plavbu po Vltavě na parníku Vy
šehrad. Opět to bylo díky velkorysosti
Pražské paroplavební společnosti, ve
čer nám zpestřila hudba kvarteta mla
dých hudebníků Prague Cello Quartet
a populární Pohřební kapely. Na pod
zim, u příležitosti Světového dne hos
piců, jsme naplnili sál La Fabriky, kde
vystoupili Dan Bárta a Robert Balzar
Trio. Na jaře a na podzim také oteví
ráme dveře našich kanceláří pro veřej
nost. Je to příležitost nahlédnout do na
šich prostor a setkat se s pracovníky
přímé péče i administrativního a projek
tového řízení.
Akce pro veřejnost v roce 2015 or
ganizoval Vojtěch Kozlík. Mediální vý
stupy a redakční práci zajišťoval Ondřej
Nezbeda.

VZDĚLÁVÁNÍ
Každoročně nejsme schopni uspokojit
celou poptávku po našich službách,
i když naši kapacitu kontinuálně

navyšujeme. Netěší nás odmítání
hospicových služeb pro mimopražské
klienty. Proto se intenzivně věnujeme
vzdělávání odborníků v paliativní péči
a podporujeme všechny aktéry ze státní
i nestátní sféry, kteří nabídku (mobilní)
specializované paliativní péče rozšiřují.
V loňském roce proběhlo více než
50 vzdělávacích akcí pro odbornou
i laickou veřejnost v celkovém
objemu 242 hodin lektorovaných
zaměstnanci Cesty domů, které měly
bezprostřední dopad na téměř 1 000
posluchačů, z toho mnoho lékařů.
Byly to například dva stážové dny,
tj. představení fungování a služeb naší
organizace externím zájemcům (41
účastníků). Také nabízíme jednodenní
a vícedenní individuální a skupinové
stáže, kterých se zúčastnilo 21 osob.
Na jaře a na podzim jsme se orga
nizačně a lektorsky podíleli na dalších
dvou kurzech postgraduálního
vzdělávání zdravotníků a dalších
pečujících o umírající (kurzu ELNEC
se zúčastnilo 49 osob). Primářka
MUDr. Irena Závadová prezentovala
na Institutu postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví celkem 7 přednášek
pro 230 lékařů na téma paliativní
péče obecně a na témata dříve vy
sloveného přání, sdělování špatné
zprávy, etických dilemat domácí péče
a kardiologické paliativní péče.

V roce 2015 jsme navýšili naši celkovou kapacitu oproti předcházejícímu roku o 27 pacientů.

Dříve vyslovené přání
„Tak například pacient v konečném stá
diu onkologického onemocnění odmítne pro
případ, že u něj dojde k zástavě krevního
oběhu a k bezvědomí, resuscitaci a transport
do zdravotnického zařízení, protože chce
zemřít doma, mezi svými blízkými, a niko
liv v nemocnici.“
(Z rozhovoru s JUDr. Helenou Krejčí
kovou, Ph.D. na portálu Umírání.cz)
Osvětovým tématem roku 2015 byl
pro nás tzv. institut dříve vysloveného
přání, který navázal na kampaň z roku
2014 Mojesmrt.cz (za kterou jsme
v roce 2015 byli nominováni na cenu
Křišťálová lupa v kategorii Veřejně pro
spěšná služba). Dříve vyslovené přání
má především v oblasti paliativní péče
své smysluplné místo – umožňuje li
dem dopředu rozhodnout o zdravotní
péči v případě, že se dostanou do situ
ace, kdy o sobě nebudou schopni rozho
dovat. V ideální situaci by každý paci
ent měl se svým zdravotníkem sesta
vit plán péče a v něm se formou přání
vyjádřit ke kvalitě svého života např.
v případě ztráty vědomí nebo pokročilé
Alzheimerovy choroby.
Česká republika je v oblasti využí
vání tohoto právního instrumentu na
začátku. Málo pacientů má povědomí

o jeho existenci a neexistuje potřebná
judikatura, která by zakotvila jeho vy
užití v lékařské praxi, jež by lékařům
dala potřebný pocit jistoty, že se mohou
přáními pacientů řídit.

FINANCE A FUNDRAISING
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. Díky narůstající podpoře dárců
můžeme každý rok uspokojit více zá
jemců o naše služby. Všech dárců si
velmi ceníme a vážíme si vzájemné dů
věry, která mezi námi panuje.
Rostoucí důvěra dárců nás zava
zuje. Máme radost, že soukromé dár
covství v ČR rok od roku sílí a stává se
významnou oporou neziskových orga
nizací. Uvědomujeme si však potřebu
tuto oblast dále rozvíjet a kultivovat,
proto jsme se v loňském roce přihlásili
k Fairaisingu – Etickému kodexu fund
raisingu. Představuje pro nás veřejný
závazek ctít veškerá jeho ustanovení
a přispívat ke kultivaci prostředí profe
sionální filantropie v České republice.
Navázali jsme také spolupráci s Janou

Ledvinovou z Českého centra fund
raisingu, se kterou rozvíjíme a zefek
tivňujeme vnitřní fundraisingové stra
tegie.
Dárci Cesty domů
Loňským rokem jsme prošli díky „sta
rým známým“ ale i nově uzavřeným
partnerstvím. Společnost Alza.cz po
kračuje v opakované a štědré podpoře
Cesty domů v mnoha směrech. Nomi
novali jsme ji proto vloni na cenu VIA
BONA za filantropii. Navázali jsme
spolupráci s advokátní kanceláří bnt
attorneys-at-law, která se rozhodla po
skytovat Cestě domů právní služby pro
bono. Přidali jsme se k projektu Běž pro
dobrou věc společnosti Prague Inter
national Marathon, a tak podzimní běh
Birell Prague Grand Prix 2015 běžela
i desítka běžců se startovním číslem od
Cesty domů. Společnost eNovation vy
brala během svých fundraisingových
snídaní peníze, které zdvojnásobila,
a šek na více než 33 tisíc Kč předala
Cestě domů. Naši dárci pořádají naroze
ninové oslavy, dražby, divadelní před
stavení, jejichž výtěžek nám věnují.
Štědrost a kreativita, která se v port
foliu našich sponzorů skrývá, je obrov
ská. Je nám líto, že tu nemůžeme zmí
nit všechny jmenovitě. Vybrali jsme jen
několik z nich. Prosím věnujte pozor

Klub přátel Cesty
domů získal
v loňském roce 226
nových členů, což
je nárůst celkového
počtu o 74 %.

nost seznamu našich dárců na poslední
straně Výroční zprávy. Poděkování pa
tří samozřejmě i státním a nestátním
subjektům, které v rámci svých granto
vých řízení podporují rozvoj paliativní
péče a naši činnost. Děkujeme všem
dárcům!

kazem toho, že i malé částky dokážou
velké věci.
Fundraisingové oddělení v Cestě
domů vede Helena Štohanzlová. Fi
nanční oddělení vede Tomáš Matocha.

Online fundraising
V loňském roce jsme věnovali hodně
pozornosti fundraisingovým aktivitám
v online prostředí. Velkým úspěchem
byla aktualizace elektronického
kalendáře, který najdete na adrese
kalendar.cestadomu.cz. Zachovali jsme
možnost podpořit jeden den fungování
domácího hospice, jinak jsme změnili
koncept webové stránky i její vizuální
podobu. S novým vzkazem „Na každém
dni záleží. Podpořte, prosím, den v Cestě
domů. Jednou možná někdo podpoří ten
váš.“ se podařilo zaplnit a získat tak
495 000 Kč za 198 podpořených dní.
To je o 60 dní více než v předešlém
roce. Také jsme konečně mohli
vyslyšet přání dárců o rychlou online
platbu kartou. Platbu pomocí systému
GoPay jsme integrovali do webové
stránky www.cestadomu.cz. Pro rok
2016 máme v plánu redesign tohoto
webu s velkým důrazem na zvýšení
srozumitelnosti nejen pro klienty, ale
i dárce.

DOBROČINNÉ OBCHODY
A NAKLADATELSTVÍ

Klub přátel
Stát se členem Klubu přátel je nejjed
nodušší způsob, jak spolu s námi pomá
hat. V loňském roce zažil Klub nebý
valý meziroční nárůst a vstoupilo do něj
226 nových členů, což představuje ná
růst o celých 74 %. Za jeho úspěchem
z velké části stojí „zvací“ vkládací le
táky, které jsme na jaře a na podzim vlo
žili do časopisu Respekt. Člen Klubu
posílá průměrně 312 Kč měsíčně.
Členy jsou individuální i firemní dárci,
jejichž souhrnný příspěvek na činnost
Cesty domů v roce 2015 činil 1‚6 mil
Kč, což představuje 6 % celkového roz
počtu. Tato neuvěřitelná suma je dů

Dobročinné obchody
Velkou část sortimentu dobročinných
obchodů tvoří bazarové zboží. Zby
tek představuje zboží z naší vlastní pro
dukce (knihy, papírenské zboží) a jiné
řemeslné a rukodělné výrobky. Prodej
bazaru JAKPAK se na prodejích v ob
chodech podílí právě polovinou. Vzhle
dem k přebytku použitého oblečení jsme
se rozhodli uspořádat na jaře a na pod
zim velké bazary v Café Jedna ve Ve
letržním paláci. Obě akce vynesly cel
kem 120 tisíc Kč. Bazarové zboží, které
se neprodá, odevzdáváme Diakonii
Broumov, která všechno zpracuje v chrá
něných dílnách a rozdá potřebným.
Chod dobročinných obchodů zajiš
ťují dobrovolníci, kteří se také podí
lejí na většině externích akcí a pomáhají
i mimo prodejní dobu. Někteří z nich
uskutečnili samostatně prodejní akce,
které rozšířily spektrum oslovených zá
jemců o činnost Cesty domů. Celkem
v roce 2015 pracovalo pro dobročinné
obchody 27 dobrovolníků v rozsahu
přes 2 000 hodin. V roce 2015 se po
dařilo otevřít druhý dobročinný obchod
v Praze 6.
Nakladatelství
„Připravujeme knihy pro odborníky,
chystáme knihu pro větší děti a knihu
o zármutku pro dospívající. Akcentujeme
ale právě knihy pro rodiny s malými dětmi,
vidíme je jako velmi perspektivní. Je v na
šem zájmu vychovávat děti tak, že konec
života je také naším životem a má dobrý
smysl si v té době pomáhat…Vždyť ty děti se
o nás pak postarají… nebo také ne.“

Členy jsou
individuální
i firemní dárci,
jejichž souhrnný
příspěvek činil
1,6 mil Kč.

(Z rozhovoru s šéfredaktorkou na
kladatelství Cesta domů Martinou
Špinkovou pro www.h7o.cz)
Nakladatelství Cesta domů vydává li
teraturu o umírání, smrti a péči o umí
rající. V roce 2015 vydalo 20 titulů –
knih, letáků a brožur – a dalších několik
desítek příležitostných tisků. Jednak
se zaměřuje na odborníky a lidi, kteří
se na péči chystají nebo už pečují, jed
nak věnuje velkou pozornost dětské li
teratuře. Děti se o smrti nebojí přemýš
let a mluvit. Dětské knížky jim dávají
příležitost toto téma se svými blízkými
otevřít. Navázali jsme vztahy s dob
rými autory pro děti (Arnošt Goldflam,
Marka Míková) a rozšířili řady ilustrá
torů. Kodifikovali jsme spolupráci s nej
větším distributorem v ČR (Kosmas),
prodáváme přes něj 17 publikací. Vy
dali jsme také první e-knihu. Zúčastnili
jsme se téměř čtyř desítek prezentač
ních a prodejních akcí – knižních vele
trhů, designových a farmářských trhů,
koncertů a divadelních představení, od
borných fór.
Nejdůležitějším počinem je vydání
knihy Angela Volandese – Umění
rozhovoru o konci života, ve které
významný americký lékař ukazuje
na poutavých příbězích sedmi svých
pacientů, jejichž život končí, že
k dobrému konci nepotřebujeme
za každou cenu vyspělé lékařské
technologie, ale spíše něco, co nám je
velmi vlastní – rozhovor.
Chod dobročinných obchodů a nakla
datelství Cesta domů zajišťuje servisní
společnost ProCestu s. r. o., kterou pro
tyto dvě agendy, součást společensky
užitečné činnosti, Cesta domů založila
v roce 2014 a je jejím výlučným vlast
níkem. Jednatelem ProCestu s. r. o. je
Vojtěch Kozlík, vedoucí dobročinných
obchodů Tereza Špinková a šéfredak
torkou nakladatelství Martina Špin
ková. Údaje o hospodaření ve výroční

Cesta domů se věnuje vzdělávání odborníků v paliativní péči a podporuje všechny aktéry ze státní i nestátní sféry, kteří nabídku v této oblasti rozšiřují.

zprávě a výrok auditora se týkají pouze
činnosti Cesty domů, z.ú. Účetní zá
věrka servisní organizace ProCestu
s. r. o. je v plném znění k dispozici na
www.cestadomu.cz.

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
V roce 2016 nás čeká životně důležitý
okamžik pro další rozvoj mobilní
specializované paliativní péče v ČR –
dokončení a vyhodnocení pilotního
programu úhrady ze zdravotního
pojištění. Podle výsledků zhodnocení,
které bude provádět státní Ústav
zdravotnických informací a statistiky
ČR, se buď podaří tuto péči v dalších
letech zakotvit jako všeobecně
dostupnou a hrazenou službu plošně po
území ČR, nebo se celé téma umírání
v domácím prostředí vrátí o mnoho let
zpět.
Hlavním cílem služeb přímé péče pro
rok 2016 je ověření nových trendů mi
nulého roku v dlouhodobém provozu,
a to jak v oblasti péče o dětské pacienty,

tak na poli sdílené péče. Snahou roku
2016 bude další rozvoj podpůrného
týmu a nalezení efektivního a pro rodiny
funkčního modelu péče o rodiny s dětmi.
Plánujeme také organizaci podpůrných
skupin pro rodiny, které přišly o dítě.
Dlouhodobým cílem je udržení ka
pacity multidisciplinárního týmu i udr
žení schopnosti včasného přijetí žada
telů o péči. Dále bychom chtěli rozvíjet
nabídku pro žadatele o naši péči, které
nemůžeme přijmout: ambulantní péči,
konziliární péči, odlehčovací služby,
poradenství.
V plánu je vytvoření dobrovolnické
lektorské skupiny, která by pomáhala
při debatách, komentovaných projek
cích, přednáškách a dalších osvětových
akcích otevírat téma paliativní péče.
Z loňského roku si neseme rest –
táhnoucí se stavební řízení související
s přestavbou domu v Michli na palia
tivní centrum, zahrnující zázemí pro
přímou péči spolu s výukovou kapaci
tou pro vzdělávání profesionálů v palia
tivní péči.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
VÝNOSY
Prodej služeb a zboží
Dary (včetně použití fondů)
Dotace
Ostatní výnosy
Celkem

3 639 000 Kč
13 823 000 Kč
8 966 000 Kč
43 000 Kč
26 471 000 Kč

NÁKLADY
Materiál
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

2 610 000 Kč
5 409 000 Kč
16 578 000 Kč
1 885 000 Kč
26 482 000 Kč

Zprávu auditora o ověření účetní
závěrky Cesty domů, z.ú., sestavené
ke dni 31. 12. 2015 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
stránkách.

ORGÁNY CESTY DOMŮ

VYBRANÉ PROJEKTY V ROCE 2015:

Správní rada v roce 2015:
Akad. mal. Martina Špinková
předsedkyně
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda
Doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
místopředseda
RNDr. Josef Basík
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Ing. Richard Kaucký
Mgr. Ondřej Krása
JUDr. Rostislav Silný

Podpora systematického zpracování podkladů pro jednání s pojišťovnami
(Nadace Komerční banky a. s. – Jistota): Výsledkem projektu je studie
srovnávající organizační a úhradové modely mobilní paliativní péče v zemích
EU. Vypracovanou studii jsme prezentovali 8. prosince na otevření výstavy
o paliativní péči: O životě před smrtí, která se konala v Senátu pod záštitou
senátora prof. Václava Hampla.
Dříve vyslovené přání – jak je správně plnit? (Ministerstvo práce
a sociálních věcí): Cílem projektu bylo obeznámit odbornou i laickou
veřejnost, především seniory, o možnosti sepsání dříve vysloveného přání.
V průběhu celého roku se ve čtyřech krajích České republiky uskutečnily
vzdělávací kurzy na toto téma. Vrcholem projektu byla konference pro
odborníky, která se uskutečnila 24. června 2015 v Praze.
Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na
konci života (Program Fondu pro NNO prostřednict vím Nadace rozvoje
občanské společnosti): Projekt byl zaměřený na zvýšení povědomí odborné
i laické veřejnosti o tématu důstojného konce života a právech umírajících.
Cíle projektu bylo dosaženo vzděláváním lékařů a zdravotnického personálu,
vydáním a distribucí nových informačních materiálů, rozšířením služeb
bezplatné poradny, podporou nových iniciativ v regionech a zapojováním
představitelů místních samospráv do diskuse.

Členové těchto orgánů nepobírali
žádnou odměnu, pracovali dobrovolně.

LIDÉ CESTY DOMŮ
V ROCE 2015
K datu 31. 12. 2015 bylo v Cestě domů
39 stálých zaměstnanců. Přepočtený
stav činil 33,91 úvazku včetně dohod.
Přímá péče činila 20,61 úvazku; ve
vzdělávacích programech pro odbor
nou i laickou veřejnost, péči o dárce,
knihovně a administrativě se jednalo
o 13,3 úvazku.
V roce 2015 tvořili vedení Cesty domů:
Marek Uhlíř
ředitel
Irena Závadová
primářka
Martina Pojarová
vedoucí služeb
Tomáš Matocha
finanční ředitel
Vojtěch Kozlík
manažer akcí pro veřejnost a jednatel
servisní organizace ProCestu s. r. o.

V loňském roce proběhlo více než 50 vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost lektorovaných
zaměstnanci Cesty domů.

V roce 2015 pro Cestu domů pracovali:
Mára Adamců, Otto Adamec, Ludmila Bělohradská, Lucie Bezděková, Alice Bílková, Tetyana Bilyak, Tereza Bímová,
Juliána Bindásová, Tomáš Blažke, Ludmila Böhmová, Kateřina Bransburg, Hana Brožová, Markéta Čábelová, Jiří Černý,
Daniela Eiseltová, Kristína Faklová, Zuzana Francová, Zuzana Hájková, Petra Hálková, Oldřich Hanibal, Olga Havlínová,
Jakub Hein, Adam Houska, Václav Chytil, Kateřina Janoušková, Jana Janžurová, Zdeněk Kalvach, Tereza Kaucká,
Marie Kazmarová, Pavel Klimeš, Marie Klimešová, Mlada Komárková, Jan Kořenek, Mikuláš Kosák, Michal Kouba,
Helena Krejčíková, Anna Krutská, Jiří Kučera, Alexandra Lammelová, Martin Loučka, Tereza Lužná, Jaromír Matějek,
Andrea Matoušková, Kateřina Menčíková, Mahulena Mojžíšová, Anežka Moravcová, Ondřej Nezbeda, Veronika Němcová,
Judita Němcová, Ludmila Nohýnková, Magdalena Pehalová, Ilona Peňásová, Ivana Pičmanová, Karolína Pochmanová,
Pavel Pokorný, Jindřich Polívka, Libuše Proboštová, Jindřiška Prokopová, Lucie Přádová, Leonardo Ragusa,
Petra Rendlová, Michaela Růtová, Štěpánka Ryšavá, František Řezáč, Tereza Řezáčová, Barbora Slavíčková,
Olga Steinertová, Olga Stránská, Barbora Szonowská, Nikola Ševčíková, Alžběta Šimčíková, Štěpánka Škampová,
Jitka Špičanová, Tereza Špinková, Martina Špinková, Alena Štěpánová, Helena Štohanzlová, Pavel Šuchman,
Alžběta Těšitelová, Lucie Trpíková, Kateřina Tulachová, Jana Valjentová, Libor Vaněk, Martina Vaňková Dvořáková,
Katarína Vlčková, Pavla Vopatová, Jan Vrátný, Kateřina Židů
a mnoho dalších lidí různých profesí, kteří pro nás pracovali externě a často i jako dobrovolníci.

SPOLUPRÁCE
A L S , s r.o., ABC MAGNET s. r. o., ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s. r. o., ACTIVE 24, s. r. o.,
add egg s. r. o., Advis Consulting s. r. o., AFUK, AGILAB group s. r. o., ALBERTINA Trading, spol. s r.o.,
ALBI Česká republika a. s., Alfix ČR s. r. o., Alza.cz a. s., ANECT a. s., ARTIN Solutions s. r. o., ATOM RAT s. r. o.,
AUTO STYL a. s., AVAST Software a. s., Bärenreiter Praha s. r. o., Blueberry.cz Apps s. r. o., BNSOFT s. r. o.,
bnt attorneys-at-law s. r. o., BON JOUR ILLUMINATION, s. r. o., CARUN PHARMACY s. r. o.,
CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o., CENTRUM DOHODY, s. r. o., Citibank Europe plc, organizační složka,
CLINUVEL s. r. o., Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Coffee Source s. r. o., ComAp, a. s., CPP Development, s. r. o.,
CRYSTALITE BOHEMIA s. r. o., Czech Irish Business and Cultural Association, ČEPS, a. s., Česká spořitelna, a. s.,
Československá obchodní banka, a. s., D.U.K. H&C s. r. o., Daňová kancelář Macková, s. r. o.,
Diplomatic Spouses’ Association o. s., Dobrobazar Čestlice, DRFG a. s., Druhý sbor ČCE v Praze 3 Žižkově,
Economia, a. s., eNovation s. r. o., EPIMEX spol. s r.o., Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., Erhartova cukrárna,
EUROKARDIO, s. r. o., European Arts Investments s. r. o., European GSA, Ewing Public Relations, s. r. o.,
Explore Productions, s. r. o., FABIÁN – BRDY, občanské sdružení, Farma Kozárovice s. r. o., Fatra, a. s.,
FBE Praha, s. r. o., Fórum dárců, GEA Process Engineering s. r. o., Givt.cz, GOLD PRALINES s. r. o.,
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol. s r.o., Gymnázium Arabská, Hájek a Boušová, spol. s r.o., HEIM 68, a. s.,
Hudební televize, s. r. o., Cheecup s. r. o., CHODOV TOUR s. r. o., IDS Media CZ s. r. o., IMMUNIA spol. s r.o.,
INNA s. r. o., Internet Info, s. r. o., INVENTI SOLUTION, s. r. o., INVESTKONSULT, spol. s r.o., IPSOS s. r. o.,
J.O.D.Dvořákovi s. r. o., JAVLIN, a. s., JH Orto s. r. o., JCH ART AGENCY PRAGUE s. r. o., JK Machinery, s. r. o.,
JpSoft s. r. o., Kardiologie pro děti a dorost, s. r. o., KPMG Česká republika, s. r. o., La Fabrika,
LÁBUS AA – Architektonický ateliér, s. r. o., Laděk, občanské sdružení, Lauderova škola v Praze, LEKIN s. r. o.,
Liga proti rakovině Praha, Linva s. r. o., M.A.R.S., s. r. o., Magistrát hlavního města Prahy, manGoweb, s. r. o.,
MARIMEDIC s. r. o., Medali s. r. o., Medastra s. r. o., MEDESA s. r. o., MEDIAN, s. r. o., MEDIATE s. r. o.,
MEGABOOKS CZ, spol. s r.o., Městská část Praha 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, MINOL a. s., MKS Research, s. r. o.,
Modela‚spol. s r.o., Motus o. s., MUDr. Youngová & spol., s. r. o., NADACE AGEL, Nadace České spořitelny,
Nadace ČEZ, Nadace Dětský mozek, Nadace Divoké husy, Nadace Charty 77, Nadace Komerční banky a. s. – Jistota,
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace Vodafone Česká republika, Nadační fond AVAST,
Nadační fond obětem holocaustu, NET4GAS, s. r. o., NEWTON Media, a. s., NOVATO spol. s r.o.,
Olympus Czech Group, s. r. o., člen koncernu, PARKHOTEL Praha s. r. o., Plamienok, n.o., Plzeňský Prazdroj, a. s.,
PORTÁL, s. r. o., Pražská paroplavební společnost, a. s., PREVENCE, Profinit, s. r. o.,
Program švýcarsko-české spolupráce, R & B Mědílek s. r. o., Radioservis, a. s., Rámy pasparty s. r. o., RE/MAX Good Luck,
ResAd, s. r. o., Retail Fashion s. r. o., RETRY s. r. o., RYOR a. s., Scrumage s. r. o., Secret of Raw s. r. o., Siemens, s. r. o.,
Space4kids s. r. o., STEM s. r. o., STEM/MARK, a. s., Suchdolští ochotníci, SYXT 4 s. r. o., Štědrý nákup,
Tarsago Česká republika, s. r. o., Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., The Prague Concert Co., s. r. o., Tiskárna Flora s. r. o.,
ULURU spol. s. r. o., Umělecká skupina LACUS MORTIS, ÚVT, s. r. o., Václav Čížek s. r. o., Vinařství Kubík,
VINO HORT s. r. o., VIZUS.CZ s. r. o., VOHOZ, Volkswagen Financial Services, Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové,
W.A.G. payment solutions, a. s.

SÍDLO A KONTAKY
Cesta domů, z.ú.
info@cestadomu.cz
www.cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Adresa sídla
Bubenská 3, 170 00 Praha 7
Zdravotnické zařízení, poradna, příjem klientů, odlehčovací služby
Boleslavská 16, Praha 3 / Telefon 283 850 949,
775 166 863
Půjčovna pomůcek
Boleslavská 12, Praha 3 / Telefon 775 556 925
Knihovna, kanceláře
Boleslavská 16, Praha 3 / Telefon 266 712 610

Dobročinné obchody
Bubenská 3, 170 00 Praha 7 / Telefon 777 702 463
Bělohorská 90, 160 00 Praha 6 / Telefon 736 139 330
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2800193970/2010, Fio banka, a. s., V Celnici
1028/10, Praha 1
Pokud nám chcete poslat jednorázový dar, použijte variabilní
symbol 357. Děkujeme.
Webové stránky provozované Cestou domů:
www.cestadomu.cz
www.facebook.com/cestadomu
www.umirani.cz – informační, diskusní a poradenský portál
vzpominky.nezavirejteoci.cz – virtuální pietní místo
nakladatelstvi.cestadomu.cz – nakladatelství Cesta domů
eshop.cestadomu.cz – dobročinný obchod Cesta domů
knihovna.cestadomu.cz – knihovna Cesty domů

