Výroční zpráva za rok 2011
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Úvodní slovo
Cesta domů má za sebou jedenáctý rok.
Z našeho pohledu to byl rok dobrý – na
jeho konci stál tým lidí, kteří si sebe navzájem váží a umějí spolupracovat, finančně jsme již druhý rok nebyli ve
ztrátě. Chybějících 5 milionů evropských a dalších dotací nahradili štědří
dárci. Tato jejich velkorysá podpora
je pro nás zavazující. Na poli politickém se podařilo trochu rozhýbat ledy
a světlo světa spatřil po více než čtyřiceti letech nový Zákon o zdravotních
službách, který zná konečně pojem paliativní péče. Spolupracovali jsme i na
Strategii rozvoje paliativní péče v ČR,
kterou schválila Rada vlády pro lidská
práva, a připravili jsme rozsáhlou osvětovou kampaň. Pilně jsme pracovali na
projektu domova s hospicovou péčí Pod
střechou, který se podařilo v dubnu
2012 otevřít.
To, že Cesta domů existuje a pracuje, není zdaleka nic samozřejmého: je
to společné dílo bezmála třiceti zaměstnanců, desítek dalších spolupracovníků,
desítek podporujících firem a více než
tisíce dárců. Každý má svoji nezastupitelnou roli. Děkuji proto za opravdu
obdivuhodnou každodenní práci všem
zaměstnancům a dobrovolníkům, za
velkorysost dárcům, za spolupráci
a statečnost rodinám pacientů. Spolupracovníkům Cesty domů děkuji za rozličnou podporu a pomoc, nadacím a dárcům za finanční dary. Díky spolupráci
všech výše zmíněných mohla celý rok
Cesta domů pomáhat těm, kdo ji potřebují, a vstoupit do roku dvanáctého.

Hospicové občanské
sdružení Cesta domů

Činnost Cesty domů
v roce 2011

Hospicové občanské sdružení Cesta
domů vzniklo v roce 2001. Ke konci
roku 2011 mělo sdružení 76 členů.
Jeho posláním je rozvoj paliativní péče
v naší zemi. Sdružení založilo a provozuje v Praze Domácí hospic Cesta
domů, který nabízí pomoc rodinám,
jež se rozhodly pečovat o své umírající
blízké doma. Na hospic navazují další
služby Cesty domů. Sdružení se věnuje
i osvětové a vzdělávací práci a dalším
aktivitám směřujícím ke zlepšení péče
o lidi na konci života v naší zemi.

Domácí hospic
Domácí hospic po celý rok nadále vedla
Jana Valjentová. Snažíme se oproti zaběhanému schématu ve zdravotnictví nabídnout na území Prahy takovou službu, aby těžce nemocný člověk,
který se blíží ke smrti, mohl na konci života žít důstojně, bez zbytečné bolesti
a strádání a zároveň mezi svými blízkými, pokud možno v domácím prostředí. Multidisciplinární tým pracoval
ve složení pěti sester, pěti pohotovostních a dobrovolných lékařů, psycholožky a koordinátorky dobrovolníků.

Sídlo a kontakty
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Bubenská 3, 170 00 Praha 7 / Telefon + fax 266 712 610
info@cestadomu.cz / www.cestadomu.cz / IČ: 265 28 843
Domácí hospic a poradna Cesty domů
Dukelských hrdinů 54, Praha 7 / Telefon 283 850 949 /
Mobil 775 166 863 / Fax 220 876 638
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2800193970/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Sbírkový účet: 196750216/0300
Osvědčení o konání veřejné sbírky, která byla zahájena v prosinci roku 2008: S-MHMP/771111/2008
Osvědčení o konání veřejné sbírky, která byla zahájena v listopadu roku 2011: S-MHMP/1028471/ 2011

Webové stránky provozované Cestou domů:
www.cestadomu.cz – prezentace služeb a sdružení
www.umirani.cz – informační, diskusní a poradenský portál
www.nezavirejteoci.cz – kampaň na podporu paliativní péče
knihovna.cestadomu.cz – Knihovna Cesty domů
vzpominky.nezavirejteoci.cz – virtuální pietní místo
www.facebook.com/cestadomu – stránka pro příznivce

Staré písničky o životě a smrti si společně zazpívali na Dni hospiců jak muzikanti, tak
posluchači.

Ke konci roku jedna lékařka odešla
a jedna nová přišla a tým obohatil kaplan a psychosociální pracovnice. Stále
jsme hledali zdravotní sestru nebo bratra. Našli jsme sestru až zjara 2012.
Domácí hospic poskytl v roce 2011
intenzivní paliativní péči 24 hodin
denně 7 dní v týdnu 112 pacientům,
jednorázovou konzultační návštěvu dalším 10 pacientům. Z celkového množství přijatých pacientů bylo 89 % nemocných s onkologickou diagnózou.
Průměrně měl domácí hospic v jednom
dni v péči 11 pacientů, přičemž 25 %
tvořili pacienti v produktivním věku.
Průměrná doba péče o jednoho pacienta
byla 29 dnů, medián 15 dnů.
I když do péče byli přijímáni i pa
cienti s velmi komplikovanými a složitými symptomy, 83 % z nich zůstalo
v péči doma až do konce svého života.
Lékaři, zdravotní sestry a bratři vykonali celkem 2583 návštěv, z toho čtvrtinu tvořily návštěvy lékařů. Pohotovostní návštěvy v noci a v době víkendů
tvořily 18 % všech návštěv.
I v roce 2011 jsme provoz a mzdové
náklady hospice hradili výhradně z dotací, darů a z plateb, kterými si pacienti
přispívali na službu.
Co se bohužel nesetkalo s odezvou,
byla konzultační linka pro lékaře, kterou jsme zřídili v lednu roku 2011. Domnívali jsme se, že to je užitečná nabídka, ale lékaři ji nevyužívali téměř vůbec, proto jsme ji po roce a půl provozu
zrušili a nahradili nabídkou kontaktu
lékaře e-mailem lekar@cestadomu.cz.
Půjčovna pomůcek
Rodinám pacientů půjčujeme domů
např. elektrická polohovací lůžka,
různé typy invalidních vozíků, aktivní
a pasivní antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače
léků, infuzní pumpy, odsávačku, nafukovací vanu, elektrický zvedák do vany,
toaletní židle, chodítka, specializované
antidekubitní pomůcky a další drobné
pomůcky. V roce 2011 bylo realizováno celkem 237 zápůjček jednotlivých
pomůcek, které měla na starosti Bára
Slavíčková.

Zakladatelé Cesty domů po deseti letech na výroční oslavě s předsedou sdružení
Josefem Basíkem.

V tomto roce také začala působit půjčovna pomůcek pro veřejnost, kterou
vede Petra Husáková. Bylo realizováno
181 výpůjček veřejnosti, tj. mimo klientelu Cesty domů.
Odborné sociální poradenství
Poradna Cesty domů, kterou vedla Jindřiška Prokopová a ke konci roku nová
vedoucí služeb Kateřina Hřebcová, poskytuje komplexní odborné osobní, telefonické a internetové poradenství
umírajícím, pečujícím o umírající lidi,
pozůstalým a dalším zájemcům. Pracovnice poradny pomáhají klientům zorientovat se v nové situaci, vybrat odpovídající službu nebo zařízení, předat potřebné kontakty a poradit se základními
ošetřovatelskými postupy v péči o těžce
nemocného pacienta. Vysvětlují principy hospicové péče, služby a podmínky
přijetí do domácího hospice a zprostředkovávají první kontakt pro zahájení
péče hospice.
V roce 2011 v poradně pracovalo 6
konzultantek, které vedly 1761 hovorů.
Sociální pracovnice realizovaly 243 terénních intervencí u pacientů. Psychoterapeutka vedla 71 konzultací s klienty
a věnovala se jim celkem 173 hodin.
Internetová poradna nabízela služby
lidem v celé republice. Odborníci zodpověděli 298 dotazů. Poradna byla
v roce 2011 opět nejnavštěvovanější
stránkou webového portálu Umírání.cz.
Věříme, že jsme poradenskými službami
opět přispěli k lepší informovanosti občanů ČR o možnostech péče o umírající a pozůstalé i k lepšímu zvládání konkrétní péče.
Weby Cesty domů
Za weby Cesty domů je zodpovědný
Vojtěch Kozlík. Nadále bylo a je hlavním cílem našich webů nabídnout vedle
informací i poradenskou pomoc a vzájemnou komunikaci návštěvníků. Sedmým rokem jsme rozesílali pravidelný
měsíční internetový Zpravodaj webového portálu Umírání.cz na téměř sedm
stovek adres. Web cestadomu.cz také
rozesílá e-mailový zpravodaj – Kaleidoskop. Implementovali jsme bannerový

systém. V neposlední řadě byly weby
využity na podporu aukce výtvarných
děl tím, že zveřejnily aukční katalog
a umožnily poaukční prodej.
Denní návštěvnost webů Cesty domů
činila v roce 2011 průměrně přes 1000
jedinečných návštěv. Internetová poradna portálu Umírání.cz zaznamenala
na dva miliony zobrazení. Půl milionu
návštěvníků četlo některý z článků.
Čile a samostatně žily po celý rok webové stránky Vzpomínky – virtuální
pietní místa na stránce vzpominky.
nezavirejteoci.cz. Nově se ze stávajících
webů vydělila stránka Krámku na cestě
domů, eshop.cestadomu.cz. Stránka
na Facebooku měla na konci roku přes
1500 aktivních uživatelů. Začali jsme
aktivně využívat vlastní videokanál
služby YouTube.
Odlehčovací služby
Skupina asistentek odlehčovacích služeb se rozrostla o nové asistentky, které
vede Karolína Pochmanová. Celkem
služby poskytovaly v roce 2011 pomoc a podporu 25 klientům, asistentky
je navštívily celkem 824 krát, což znamenalo 1644 poskytnutých hodin odlehčovacích služeb. Nejčastěji pomáhaly klientům při oblékání, podání
stravy a hygieně, ale také svou přítomností a péčí zastupovaly rodinné příslušníky a další pečující, takže pro tyto
těžce nemocné lidi nebylo třeba zajišťovat ústavní péči, ale mohli zůstat doma,
mezi svými blízkými.
Klub Podvečer
Klub Podvečer navazuje přímo na
služby domácího hospice a nabízí čas
a prostor pro pozůstalé, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.
V roce 2011 vedoucí klubu Olga Cordiner nabídla nové typy setkávání, protože dosavadní svépomocné skupiny
nebyly příliš navštěvovány. Nadále
ale zůstaly nejpopulárnějšími akcemi
„přástky“ – ergoterapeutické dílny a již
tradiční setkání všech pozůstalých se
zaměstnanci i dobrovolníky v Domově
Sue Ryder druhý čtvrtek po „Dušičkách“.

Dobrovolnice roku Kristýna Šnajdrová

Knihovna
Knihovna Cesty domů je jedinou veřejnou knihovnou v ČR s fondem specializovaným na paliativní a hospicovou péči, umírání a další související témata. Disponuje jedinečným knihovním fondem s četnými zahraničními
tituly v České republice jinde nedostupnými. I v roce 2011 pomáhala odborné
i široké veřejnosti a studentům různých
oborů orientovat se v paliativní problematice. Nabízí i využívá meziknihovní
výpůjční službu, a slouží tak čtenářům
z celé republiky (vyřídili jsme 105 požadavků z jiných knihoven). Užívá automatizovaný knihovní systém Clavius,
přispívá do Souborného katalogu ČR,
je členem Klubu lékařských knihoven.
Knihovnu vede Ludmila Nohýnková
a knihovna pod jejím vedením zvolna,
ale každým rokem roste. Nejvýraznější
změnou v roce 2011 je míra, jakou byl
využíván katalog: oproti 20 220 dotazům na publikace v roce 2010 jich
v roce 2011 bylo 58 415.
Ve fondu je přes 2714 knih, 155
zvukových knih, 50 elektronických dokumentů a 8 titulů časopisů. Knihovnu
navštívilo 1147 čtenářů a půjčili si
4221 publikací.
Ediční činnost
Vedle menších příležitostných tisků
a dotisků (stále trvá zájem o dětskou
knihu Když Dinosaurům někdo umře)
jsme v roce 2011 vydali Malé dobré
zprávy. Knihu krátkých příběhů lidí,
které jsme na našich cestách domů potkali, sestavila Martina Špinková. Podzimní aukci obrazů pak inspiroval noblesní nástěnný kalendář Na cestách
domů, který jsme vydali k desátému výročí Cesty domů. K výročí vyšel i sborník 10 let na cestách domů.
Edukační činnost
Zaměstnanci Cesty domů přednesli
v roce 2011 několik desítek přednášek
na seminářích, konferencích a školeních,
ve školách a pro různá společenství.
Proběhly i dva každoroční celodenní semináře v Cestě domů pro zástupce hospiců z celé republiky.

Pro veřejnost
Cesta domů se snaží trpělivě oslovovat širokou veřejnost tak, aby znala svá
práva a mohla požadováním kvalitní
péče o lidi na konci života pomáhat rozvoji této péče u nás. Důležitou událostí
roku byl jako každoročně říjnový Světový den hospiců, Cesta domů uspořádala s partnerstvím Magistrátu hlavního města Prahy benefiční koncert kapely Ritornello a Den otevřených dveří.
Cesta domů oslovovala veřejnost také
prostřednictvím desítek článků v novinách a časopisech a v rozhlasových a televizních pořadech. Klub přátel Cesty
domů rostl. Oslavy 10 let Cesty domů
se konaly v dubnu v La Fabrice v Praze 7
a byly spojeny s několika výstavami.
Krámek na cestě domů přinesl Cestě
domů finanční podporu a zároveň pomáhal dělat osvětu. Nakupující lidé se prostřednictvím krámku seznamují s tím,
co to je hospic a jaký má význam. V září
jsme spolupracovali s agenturou STEM/
MARK na výzkumu veřejného mínění
s tématem vnímání umírání a hospicové
péče, výzkum přinesl mnoho zajímavých zjištění a byl hojně využíván médii.
V listopadu byl opět v režii dobrovolníků
zorganizován koncert u sv. Markéty
v Břevnově a na konci listopadu jsme poprvé v historii Cesty domů uspořádali
aukci výtvarných děl, která byla velmi
úspěšná. V prosinci pak příznivci a členové Klubu přátel zavítali na Adventní
zastavení, které se ukázalo být velmi milou příležitostí pro různá setkání.
Dobrovolníci
V roce 2011 v létě ukončila práci koordinátorky dobrovolníků Tereza Kaucká,
dlouholetá zaměstnankyně Cesty domů,
a její roli převzala Tereza Bímová. Tak
jako v předešlých letech dobrovolníci
pomáhali s administrativou, při organizaci rozličných akcí, v klubu Podvečer.
Působili v rodinách pacientů, pomáhali
pečujícím a transportovali pomůcky.
Dobrovolníci v roce 2011 pomáhali
379 hodin v knihovně a kanceláři, 265
hodin v přímé péči o klienta v jeho domácnosti, 674 hodin pomáhali při akcích pro veřejnost a 246 hodin věnovali transportu pomůcek mezi skladem
a domácnostmi klientů, nejčastěji se jednalo o polohovací postele. V Krámku
na cestě domů dobrovolníci odpracovali
184 hodin. Celkem při těchto činnostech odpracovali dobrovolníci ve svém
volném čase pro Cestu domů 1748 hodin v rámci 550 různých aktivit.
V dubnu roku 2011 dokončilo 19
dobrovolníků přípravný cyklus a byl

jim předán certifikát. V říjnu jsme zahájili již IX. cyklus přípravy pro zájemce
o dobrovolnickou práci, do kterého
vstoupilo 23 uchazečů, 16 z nich kurz
úspěšně v dubnu 2012 absolvovalo.
Již pátým dobrovolníkem Cesty
domů, který obdržel cenu Dobrovolník
roku od Národního dobrovolnického
centra Hestia – Křesadlo, byla Kristýna
Šnajdrová.
Podpora a inspirace
Cesta domů shání na provoz prostředky
rozličnými způsoby. V roce 2011 se výrazně rozšířily jak řady našich dárců,
tak jejich pestrost. Za ty větší jmenujme velkorysý dar Nadačního fondu
Avast, agenturu STEM/MARK, která
nezůstala u podpory hospice, ale darovala nám i výzkum veřejného mínění,
který měl velký mediální dopad, nebo
firmu Adastra, která podpořila kampaň
Nebojme se zbytečně. Téměř stovka
umělců podpořila Cestu domů darem
uměleckého díla do aukce, sponzoři díla
zakoupili, a tím Cesta domů získala bezmála 800 000 korun na své služby. Někdo pozval Krámek na cestě domů na
akci, někdo uspořádal koncert, někde
uspořádali zaměstnanci sbírku na Cestu
domů na pracovišti, jindy firemní dobrovolníci vyrobili zboží pro krámek.
Našli se i ti, kteří podobně, jak bývá
zvykem v zahraničí, odkázali v závěti
Cestě domů svůj majetek. Všem děkujeme za podporu i povzbuzení, které
nám tato podpora přináší.

Výhled do budoucnosti
První měsíce roku 2012 byly ve znamení kampaně Nebojme se zbytečně.
Myslíme si, že se nám s podporou
všech, kteří se na kampani podíleli, podařilo trochu veřejnost přimět k zamyšlení a diskusi o naší konečnosti. Kampaň umožnila Česká televize, firma
Adastra a prostřednictvím projektu
Krok jinak Nadace Vodafone. Připojilo se několik dalších subjektů, měli
jsme radost ze spolupráce. Důležitým
nástrojem kampaně byly i naše weby.
Na všech webech došlo k zásadní proměně úvodní stránky, která slučuje aktuality a upozorňuje na důležité souvislosti prostřednictvím obrázkové navigace, snažili jsme se tím weby otevřít
veřejnosti.
Významnou událostí první poloviny roku 2012 bylo pak otevření domova s hospicovou péčí Pod střechou

Děkujeme za uplynulý rok, děkujeme všem, kteří jsou s námi na cestě.
Vydalo Hospicové občanské sdružení Cesta domů v roce 2012.
Foto: archiv Cesty domů – Design: Designiq (www.designiq.cz) – Tisk: Tiskárna Flóra (www.tiskarnaflora.cz) – © Cesta domů 2012

v Praze 2, který je výsledkem několika
let spolupráce Městské části Praha 2
a Cesty domů. Poprvé ve své historii
má Cesta domů možnost nabízet svoji
péči i těm, kteří nemají blízké, kteří
by se o ně mohli celodenně starat. Domov byl slavnostně otevřen 13. dubna.
Týden poté se pak konal tradiční děkovací večer pro zaměstnance, dobrovolníky, dárce a příznivce Cesty domů.
V květnu jsme pak přivítali v Cestě
domů delegaci ze švédského hospice
v Helsingborgu, vzájemná výměna zkušeností byla pro nás velmi přínosná.
Důležitou událostí tohoto roku je
jistě i výběrové řízení na ředitele Cesty
domů – od září bude ředitelem Cesty
domů Marek Uhlíř. Martina Špinková,
dosavadní ředitelka, bude od září pracovat v radě sdružení. Věříme, že první
změna na ředitelské pozici v Cestě
domů přinese novou inspiraci a zároveň
bude navazovat na vše, co se vybudovalo a co se daří.

Orgány sdružení
Rada sdružení v roce 2011:
RNDr. Josef Basík
předseda sdružení
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně sdružení
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda sdružení
Doc. MUDr. Štěpán Špinka, PhD.
místopředseda sdružení
Ing. Richard Kaucký
Mons. ThLic. Tomáš Holub, ThD.
JUDr. Rostislav Silný
členové rady sdružení
Revizní komise sdružení:
Ing. Martin Bělohradský, CSc.
předseda
Mgr. Jakub Waldmann
RNDr. Michal Ryšavý
členové revizní komise
Členové těchto orgánů nepobírají
žádnou odměnu, pracují dobrovolně.

Zaměstnanci v roce 2011
Počet zaměstnanců k 31. 12.: 27 osob
Průměrný přepočtený stav: 25‚3 úvazku
Vedení:
Akad. mal. Martina Špinková
ředitelka
MUDr. Jana Valjentová
vedoucí Domácího hospice
Bc. Kateřina Hřebcová
vedoucí služeb
DiS. Tomáš Matocha
finanční ředitel

Vojtěch Kozlík
manažer PR a fundraisingu
Mgr. Ondřej Krása
manažer fundraisingu
Odborný garant:
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Spolupráce
Instituce
Hlavní město Praha; Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo zdravotnictví ČR; Ministerstvo
kultury ČR; Městské části Praha 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 14;
Městská knihovna v Praze
Nadace a neziskové organizace
Nadační fond AVAST, Diplomatic
Spouses Association, Nadační Fond
J & T, Dlaň o. s., Elfun o. s., Fórum
dárců – DMS, Nadace Open Society
Fund Praha, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Nadace Dětský mozek, Nadace Taťány Kuchařové – Krása
pomoci, Nadace Dobré dílo, Nadace
Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace
OKD, Nadační fond Veolia, Laděk o. s.,
Lanové centrum Proud o. s., Nadace
ČEZ, Nadace Vodafone ČR, Nadační
fond Veselý senior, Občanské sdružení
Dlaň, Prostor pro rodinu o. s.
Firmy a společnosti
ABC MAGNET s. r. o., AC Sparta
Praha fotbal, a. s., ACTIVA s. r. o.,
Adastra s. r. o., Agentura Sarah s. r. o.,,
ALFIX ČR s. r. o., ALS s. r. o., Alza.cz,
a. s., Anect, a. s., Arcibiskupství pražské, ATELIER ZAVADIL s. r. o., AUDIT SERVIS, spol. s r. o., Auto Components International s. r. o., AUTO
STYL, a. s., Belmond Group s. r. o., BH
SAFE, Blanka Lednická – FamilyResearch.cz, BlueOceanSolutions s. r. o.,
Centrum dohody s. r. o., Citibank Europe plc, organizační složka, Coca-Cola
HBC Česká republika, s. r. o., ComAp
spol. s r. o., ČEPS, a. s., Česká spořitelna, a. s., Česká televize, Československá obchodní banka, a. s., DATART
International, a. s., Digital Resources,
a. s., Dignita s. r. o., Divadlo v Dlouhé,
DMA Praha s. r. o., Druhý sbor ČCE
v Praze 3 – Žižkově, Farnost sv. Antonína, FBE Praha s. r. o., Galerie Orlys Art Auction, Galerie Pecka, GE
Money Bank, a. s., Green Excellence
GMBH, HEMAX, s. r. o., Hewlett
‑Packard s. r. o., HVT interiery kuchyně s. r. o., Hypnosis s. r. o., Immunia s. r. o., JAVLIN, a. s., JUDr. Martin
Korbař, Kajima Czech Design and construction s. r. o., Karmelitánské nakladatelství, K.I.K. s. r. o., Kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Karmel sv. Jo-

sefa, Knihkupectví Kosmas, Knihovna
a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, KPMG Česká republika s. r. o.,
KP Troja, s. r. o., Ladislav Lábus, AA –
Architektonický ateliér, LCA s. r. o.,
LEKIN, s. r. o., Masážní studio Zdraví,
MEDESA s. r. o., Megabooks cz s. r. o.,
Městská knihovna v Praze, MEYRA
ČR s. r. o., Milan Škoda – Foto, MS
TRADE s. r. o., Mujsport s. r. o., Nakladatelství DharmaGaia, Nakladatelství Grada Publishing, Nakladatelství
GEUM, Nakladatelství PORTÁL, Národní divadlo, Neubauer a syn s. r. o.,
NET4GAS s. r. o., NEWTON Media,
a. s., Nycomed s. r. o., Palladium Praha
s. r. o., Petr Doležal, Pivovar Herold
Březnice a. s., Pokladnice vín, Potten
& Pannen – Staněk group s. r. o., Prokurista – DMD, v.o. s., Rámy pasparty,
Radio Proglas, Radioservis a. s., Restituční s. r. o., Římskokatolická farnost
Čestlice, Salans, Software602‚a. s., Solara s. r. o., Stará lékárna, s. r. o., Starman Bohemia s. r. o., Stem/Mark a. s.,
Sugar cube s. r. o., Syxt 4 s. r. o., Transfinance, a. s., Švandovo divadlo, TNS
AISA s. r. o., The Prague Concert Co.,
s. r. o., Tiskárna Flora s. r. o., TV Noe,
Veolia Voda, Česká republika, a. s., Vetnemo s. r. o., VIZUS.CZ s. r. o., Vladimír Münz – KODAVA, Waxoyl s. r. o.,
Yves Rocher s. r. o., Zahradnické centrum Kočí
Hospodaření v roce 2011
VÝNOSY
Prodej služeb a zboží
Aukce
Dary
Dotace
Zahraniční zdroje
Ostatní výnosy
Celkem

1 587 000 Kč
784 000 Kč
10 150 000 Kč
4 479 000 Kč
377 000 Kč
85 000 Kč
17 462 000 Kč

NÁKLADY
Materiál
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

1 543 000 Kč
1 980 000 Kč
11 332 000 Kč
1 705 000 Kč
16 560 000 Kč

Podrobné závěrkové dokumenty
a zpráva auditora jsou na webových
stránkách Cesty domů.
Auditorské zprávy za rok 2011 zpracovávala pro Cestu domů firma Audit
servis, Ing. Radovan Khol.
Výrok auditora je bez výhrad.

