VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2013 jsme doprovodili posledními dny a týdny života 134 pacientů
(zdaleka ne jen seniorů, čtvrtina našich pacientů byla v produktivním věku
a mnozí byli rodiče malých dětí), což
znamenalo zhruba tři tisíce návštěv lékařů a sester (skoro 400 z nich v noci
a o víkendech mimo ordinační dobu
praktických lékařů), 300 terénních intervencí sociálních pracovníků, psychoterapeutů a kaplana, dva tisíce konzultací (osobních, telefonických a internetových) se sociálními pracovníky v poradně, dva tisíce návštěv odlehčovacích
asistentů (jak je ta naše čeština neobratná, když všechny tyto profese s výjimkou kaplana máme v Cestě domů obsazené jak muži, tak ženami!), šest set
výpůjček pomůcek.
Jinými slovy, lidé, kteří pracují
v Cestě domů v přímé péči, mají za sebou rok s úctyhodným objemem práce,
který ve všech těchto parametrech
s přehledem překonal všechny roky
předcházející. Patří jim za to mé velké
uznání – ale nejen za to; vést Cestu
domů je takřka splněný ředitelský sen
z hlediska atmosféry v organizaci, která
pro mě osobně znamená opravdu hodně.
Vzhledem k tomu, že stejně jako
v minulých letech jsme se museli obejít bez jediné koruny ze zdravotního pojištění, nebyli bychom tu bez podpory
mnoha a mnoha jednotlivců a firem, jejichž dary v těžko uvěřitelné souhrnné
výši více než 12 milionů korun (o polovinu více než v roce 2012) nám umožnily rozvíjet služby přímé péče, personálně posílit zdravotnický a poradenský
tým, zvýšit okamžitou kapacitu pacientů v péči, stavět pohotovostní pří-

služby. Letos vůbec poprvé jsme mohli
přes Vánoce zajistit bez omezení provoz zdravotnického týmu i poradny.
Klobouk dolů před všemi dárci, kteří
nám, respektive našim pacientům, toto
umožnili a umožňují. Dodejme, že více
než polovina rozpočtu naší organizace
je nyní kryta velkým množstvím individuálních darů, často v řádu stokorun;
druhou část kryjeme granty a dotacemi.
Zdravotnický tým posílili nová lékařka (s níž náš lékařský tým čítá tři
kmenové lékaře a šest externích) a zdra-

votní bratr. Vedoucí lékařka získala
primářskou licenci, a jsme tedy prvním čistě mobilním zařízením paliativní
péče s primariátem v republice. Pacientům a jejich blízkým můžeme nyní ve
větší míře nabízet i návštěvy psychoterapeuta, který je významnou posilou
všech profesí v přímé péči.
Spoluúčast pacientů nebo jejich blízkých na nákladech na péči byla i v roce
2013 ve výši 200 Kč za jeden den péče.
Celkový náklad 1900 Kč za jeden den
péče o jednoho pacienta jsme tedy mohli
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HOSPICOVÉ OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ
A JEHO POSLÁNÍ
Cesta domů je nezisková organizace,
která prostřednictvím služeb mobilního
hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich
blízkým.
Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které
směřují ke zlepšení péče o umírající.
Nabízí vzdělávací aktivity, provozuje
webové portály, nakladatelství a specializovanou knihovnu.
Společně sdílíme a veřejně prosazujeme přijetí vědomí, že umírání je důležitá součást života.
Sdružení bylo založeno v roce 2001,
v roce 2014 probíhá transformace
spolku na zapsaný ústav podle nového
občanského zákoníku.

Lékařka Domácího hospice u pana Bohuslava F.

pokrýt jen díky výše zmíněné podpoře
dárců a systematické práci s grantovými zdroji. Pro srovnání, den nemocniční péče na standardním lůžku stojí
v Praze kolem 3500 Kč, na intenzivním lůžku, kde by poslední dny života
strávila asi třetina našich pacientů, kolem 15000 Kč. I v loňském roce jsme se
proto snažili docílit reálného zařazení
mobilní paliativní péče do systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, bohužel stále bez úspěchu. Stále tedy trvá absurdní situace: domácí paliativní péče je
sice jednoznačně nejlevnější a populací
preferovanou variantou péče o umírající, přesto ji ale zdravotní pojišťovny odmítají hradit; místo ní hradí nemocniční
péči, která je vždy dražší a není lepší.
Na začátku roku 2013 jsme se důkladně chystali na stěhování do nových prostor. Díky nim dnes máme
týmy přímé péče a podpůrné a
administrativní zaměstnance v jednom
objektu, pod jednou střechou. Nové
prostory jsme našli díky vstřícnému
postoji radnice Prahy 3 v Boleslavské
ulici, kde jsme provedli náročnou
rekonstrukci zejména v prostorách
současné půjčovny pomůcek. Stěhování
se podařilo připravit a naplánovat tak,
že jsme nemuseli přerušit provoz. Nové
kanceláře jsou světlé a prostorné a jsou
pro nás hezkým a funkčním zázemím.
Se stěhováním nám pomáhalo mnoho
dobrovolníků a vybavení nových
prostor jsme z velké části pořídili z
věcných darů. Původní sídlo Cesty
domů v Bubenské ulici se mohlo po
odstěhování administrativy více otevřít
veřejnosti – ve druhé polovině roku
se zde konaly výstavy a přednášky,
rozšířil se dobročinný obchod a
možnosti informačního místa.

V roce 2013 jsme také začali, díky
štědré podpoře pana Lubomíra K., pracovat na vizi paliativního centra, které
by se stalo jednak zázemím pro služby,
které dnes poskytujeme, ale také domovským prostorem pro další aktivity
na poli paliativní péče u nás i v dalších
zemích střední a východní Evropy, zejména v oblasti vzdělávání a výzkumu.
Za tím účelem jsme získali podporu pěti
zahraničních univerzit a na konci roku
uzavřeli kupní smlouvu na rozestavěnou budovu v sousedství Domova Sue
Ryder v Michli.
V minulém roce jsme také plně zprovoznili vedení dokumentace v bedside
režimu přímo v domácnostech pacientů
na dotykových tabletech, což umožňuje v reálném čase bezpečné a aktuální sdílení informací o vývoji zdravotního stavu pacientů mezi lékaři a sestrami, což se vzhledem k nepřetržitému
režimu naší práce osvědčilo. Na konci
roku jsme vyvinuli vlastní rozhraní pro
zabezpečené zápisy do dokumentace
určené přímo pro tablety a chytré telefony, které kromě zdravotníků plánujeme využít i pro odlehčovací služby
a další profese pracující v terénu.
Mnoho se podařilo díky až neuvěřitelné souhře dobrých okolností. Dost
z výše zmíněného je také ovoce dozrálé
po dlouholetém vedení Cesty domů
předchozí ředitelkou Martinou Špinkovou. A nic z toho, co výše popisuji, by
se nestalo, kdyby i v roce 2013 Cesta
domů neuměla spojit výborné lidi, kteří
u nás pracují, s jinými dobrými lidmi,
kteří mohou a chtějí naši práci podpořit.
Těm všem patří můj dík za rok 2013.

Marek Uhlíř

ČINNOST CESTY DOMŮ
V ROCE 2013 – OBLAST
PŘÍMÉ PÉČE
Domácí hospic Cesta domů
Cesta domů provozuje systém vzájemně
provázaných služeb, které mají za cíl
podporovat nemocné a jejich blízké
a pečující v hraniční situaci nevyléčitelného onemocnění s krátkou prognózou.
Jsme služba mobilní specializované paliativní péče, pro kterou je typickým
rysem multidisciplinarita – tedy spolupráce lidí mnoha různých profesí z různých týmů s jediným cílem: vidět nemocného člověka v celém kontextu jeho
osobnosti a sociálních vztahů, nikoliv
jen po zdravotnické stránce. V našich
konkrétních podmínkách je to těchto
šest týmů lidí, jejichž pomoc a podporu
můžeme nabídnout umírajícím a jejich
blízkým: zdravotnický tým, poradna,
odlehčovací služby, podpůrný tým,
dobrovolníci, půjčovna pomůcek.
Funkci vedoucí všech těchto služeb zastává Martina Pojarová.
Zdravotnický tým
Tým tří kmenových lékařek, šesti externích lékařů a sedmi sester vedla primářka Irena Závadová a vrchní sestra
Anna Krutská. Tým Domácího hospice
nabízí specializovanou lege artis paliativní péči s nepřetržitou dostupností,
která má za cíl zajistit našim pacientům
co nejlepší kvalitu života podle jejich
preferencí tehdy, když jsou možnosti
kurativní léčby vyčerpány. Naši pacienti měli v roce 2013 v okamžiku přijetí do péče před sebou v průměru 32
dnů života a více než polovina z nich zemřela do patnácti dnů.

V roce 2013 se nám podařilo zajistit
tuto péči více pacientům než v jiných letech, a to i pacientům, kteří trpěli velmi
komplikovanými symptomy nebo jejichž stav vyžadoval vysoce odborné
postupy. Mohli jsme s naší péčí vstoupit
do domácností 134 pacientů – to je sice
o 15 více než v roce předchozím, přesto
jsme bohužel mohli pomoci méně než
polovině z těch 298 umírajících, kteří
o přijetí do péče požádali; 164 žadatelů
jsme museli odmítnout z kapacitních
důvodů. Rostoucí poptávka po službách domácích hospiců v ČR se bohužel
stále setkává s neochotou systému veřejného zdravotnictví tento typ služby
chápat jako svoji standardní součást.
Zdravotnický tým uskutečnil u našich
pacientů 2967 domácích návštěv. Průměrná délka jedné návštěvy byla 72 minut: právě naše ochota věnovat nemocnému tolik času, kolik je potřeba, je jednou z nejvýše hodnocených pozitiv naší
péče.
Stejně jako v minulých letech jsme
přes 80 % našich pacientů přijímali do
péče pro onkologické onemocnění;
čtvrtinu pacientů jsme měli v produktivním věku. Generálním partnerem zdravotnického týmu je Avast.
Odborné sociální poradenství
Poradna Cesty domů, kterou vedla Olga
Stránská, je registrovanou sociální službou a 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 2013 v poradně pracovalo
celkem 5 konzultantek, které vedly
2091 poradenských hovorů (osobních
nebo telefonických), což představuje
meziroční nárůst práce poradny o 19 %.
Internetová poradna nabízela služby lidem v celé republice – zde mohou lidé
položit dotaz lékaři, sociálnímu pracovníkovi či psychoterapeutovi. Loni
této možnosti využilo 349 osob, tedy
o 26 % více než v roce předchozím.
Zveřejněné odpovědi odborníků čtou
na poradenském portálu nejen sami tazatelé, ale mnoho dalších lidí.
Věříme, že jsme poradenskými službami opět přispěli k lepší informovanosti lidem z celé ČR o možnostech
péče o umírající a pozůstalé, ale i k lepšímu zvládání konkrétní péče v mnoha
rodinách a k postupnému vykořenění

V roce 2013 využilo tuto formu pomoci a podpory 42 rodin, asistenti je
navštívili celkem 2060krát, což představuje téměř dvojnásobek klientů
a čtyřnásobek návštěv oproti předchozímu roku. Nejčastěji pomáhali klientům při oblékání, podání stravy a hygieně, ale také svou přítomností a péčí
zastupovali rodinné příslušníky a další
pečující. Díky našim odlehčovacím
službám nebylo třeba pro tyto těžce nemocné lidi zajišťovat ústavní péči, ale
mohli zůstat doma, mezi svými blízkými.

Dobrovolnice Helena pomáhá na plese Cesty domů

některých mýtů, které smrt a umírání
stále provázejí.
Podpůrný tým
Podporu v psychickém, sociálním a spirituálním rozměru nevyléčitelného onemocnění nabízejí psychosociální pracovnice, psychoterapeut a kaplan, kteří
také pracují v terénu, u těch pacientů,
kteří o to požádají.
Psychosociální pracovnice uskutečnila 172 intervencí v domácnostech u pacientů. Psychoterapeuti vedli
27 konzultací s klienty a kaplana si nemocní nebo jejich rodina vyžádali v třinácti případech.
Na podpůrném týmu také leží z velké
části podpora pozůstalým, kterým nabízíme dlouhodobější pomoc jak v podobě
individuálních konzultací, tak v podobě
Klubu podvečer. Ten navazuje přímo na
služby Domácího hospice a nabízí čas
a prostor ve svépomocné skupině pro
pozůstalé, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. Je otevřen všem
lidem, kteří takovou ztrátu utrpěli, není
tedy určený jen rodinám, do kterých
docházel náš zdravotnický tým.
Odlehčovací služby
Tým odlehčovacích služeb, který vede
Karolína Pochmanová, čítá osm asistentek a asistentů a je dlouhodobě službou, po níž stoupá poptávka klientů nejvíce: nabízí lidem, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného blízkého, a to nejen
umírajícího, vystřídání v péči na domluvenou dobu tak, aby si pečující mohli
odpočinout, věnovat se sami sobě, vyspat se nebo naopak neztratit kontakt se
svým profesním životem. Jedná se o registrovanou sociální službu.

Půjčovna pomůcek
Rodinám pacientů Domácího hospice,
ale i klientům z řad veřejnosti půjčujeme domů například elektrická polohovací lůžka, různé typy vozíků, aktivní
a pasivní antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače
léků, infuzní pumpy, pomůcky do koupelny, toaletní židle, chodítka a další
drobné pomůcky.
V roce 2013 jsme 240 klientům půjčovny zapůjčili celkem 576 jednotlivých pomůcek. Půjčovnu pomůcek vedl
Pavel Krása.
Domov s hospicovou péčí Pod střechou
Na jaře 2013 jsme bilancovali první
rok provozu Domova s hospicovou
péčí Pod střechou, společného projektu s domovem pro seniory provozovaným Městskou částí Praha 2. Ten
v roce 2013 umožnil důstojný odchod
ze života jednadvaceti lidem, kteří by
jinak nemohli být přijati do naší domácí péče, protože neměli dostatečné
zázemí pro celodenní péči doma. Spolupráce lůžkového zařízení sociálních
služeb s týmem mobilní specializované paliativní péče, který Pod střechou pilotně ověřujeme, neustále odhaluje další a další legislativně neřešené
otázky, které se snažíme společně překonávat.
Dobrovolníci
V roce 2013 koordinovaly práci desítek dobrovolníků v Cestě domů Tereza Bímová a Olga Stránská. Tak jako
v předešlých letech dobrovolníci působili v rodinách pacientů, pomáhali pečujícím a transportovali pomůcky z půjčovny, ale také nám pomáhali s administrativou a při organizaci rozličných akcí
pro veřejnost.
Dobrovolníci v roce 2013 pomáhali
498 hodin v knihovně a kanceláři. Pomoci v přímé péči o pacienty v domácnostech i v Domově Pod střechou věnovali dobrovolníci 1273 hodin času. Na
akcích pro veřejnost pomáhali celkem
603 hodin a 192 hodin stěhovali pomůcky (hlavně polohovací lůžka) mezi
skladem a domácnostmi klientů. V Dobročinném obchodě Cesta domů odpra-

covali 885 hodin. Celkem při všech
těchto činnostech odpracovali dobrovolníci ve svém volném čase pro Cestu
domů 3453 hodin.
V březnu 2013 převzala Adriana
Skálová od občanského sdružení Hestia cenu Křesadlo 2012 za svou dobrovolnickou činnost v Cestě domů. Pro
Cestu domů je to již páté ocenění jejího
dobrovolníka.
V dubnu 2013 dokončilo přípravný
cyklus 14 dobrovolníků. V říjnu jsme
zahájili již XI. cyklus přípravy pro zájemce o dobrovolnickou práci, do kterého vstoupilo 19 uchazečů.

NAŠE AKTIVITY SMĚREM
K VEŘEJNOSTI
Edukační činnost
V průběhu roku jsme se podíleli na desítkách školení a kurzů pro odbornou
a laickou veřejnost, pro Českou rozvojovou agenturu jsme konzultovali projekt podpory zavedení mobilní paliativní péče v Kosovu, vznikajícím nebo
rozvíjejícím se organizacím paliativní
péče v českých a moravských regionech jsme umožnili deset intenzivních
stáží. Naši zaměstnanci přednášeli na
mnoha odborných konferencích, podíleli jsme se na přípravě květnového světového kongresu Evropské asociace paliativní péče (EAPC), měli na něm aktivní účast a uspěli v podaných abstraktech na vědecký kongres EAPC 2014
ve španělské Lleidě.
Přednášeli jsme jak veřejnosti laické
(základní a střední školy, různé zájmové skupiny, komentované projekce), tak odborné (zdravotnické
školy, lékařské fakulty, klinická oddělení), máme navázanou hodnotnou zahraniční spolupráci jak směrem na západ, tak na východ. Mnoho desítek hodin jsme věnovali podpoře vznikajících iniciativ mobilní paliativní péče
v regionech ČR – snažíme se vše, co
jsme se za uplynulých dvanáct let naučili, předávat dál. Naši zdravotníci se
také aktivně zapojili do organizační
a lektorské práce v mezinárodním projektu postgraduálního vzdělávání sester v paliativní péči ELNEC (End-of-Life Nursing Education Consortium),
které v průběhu roku Cesta domů převzala.
Naše primářka Irena Závadová se
stala vedoucí Subkatedry paliativní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Na podzim jsme za významné podpory agentury STEM/MARK provedli reprezentativní výzkum tématu
smrti a umírání očima české veřejnosti
laické a odborné. Jeho výsledky jsou
přístupné na webu http://data.umirani.

cz a jsou zařazeny do Českého sociálněvědního datového archivu Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Weby Cesty domů
Za weby a facebookový profil Cesty
domů je zodpovědná Martina Dvořáková. Weby Cesty domů hrály i v roce
2013 důležitou roli v komunikaci s klienty, příznivci a dárci. Přestože jsou
naše weby velmi úzce zaměřené na tématiku nevyléčitelných nemocí a umírání, měly dva nejčtenější z nich v roce
2013 prokazatelně dopad na 2‚8 % obyvatel ČR. Portál www.umirani.cz zaznamenal v roce 2013 celkem 243
850 unikátních návštěvníků (denně
v průměru 668), web naší organizace,
www.cestadomu.cz, jich upoutal 55
304 (denně v průměru 152).
Mohutný internetový portál Umírání.cz stále plní v České republice roli
hlavního informačního portálu pro lidi
na konci života a pro pečující osoby.
Součástí webu je i zmíněná internetová poradna. Portál Umírání.cz pravidelně aktualizujeme o nové oborové
články a nabízíme zde seznam vzdělávacích příležitostí v oblasti paliativní péče.
V současné době obsahuje tento portál mnoho set stránek a článků, a proto
intenzivně pracujeme na jeho rekonstrukci a zpřehlednění.
Stále významnějším elektronickým médiem, kterým se lidé dozvídají
o naší činnosti, je Facebook, který intenzivně využíváme. V roce 2013 jsme
na profilu Cesty domů publikovali více
než 150 příspěvků, přičemž každý
z nich měl dosah v průměru na 1800
lidí (nejzobrazovanější byl příspěvek
z 3. dubna, který dosáhl na 9353 čtenářů).
V roce 2013 stoupl počet fanoušků,
tedy pravidelných odběratelů novinek publikovaných na našem profilu,
z 1955 na 2947 lidí. Mezi fanoušky
Cesty domů na Facebooku převažují
ženy (77 %), věkově pak mladí lidé
(39 % je ve věku 25–34 let). Většina z
nich je z ČR (nejčastěji z Prahy a Brna),
ale pravidelně Cestu domů sleduje na
Facebooku i cca 150 čtenářů na Slovensku, v Německu, Británii, Rakousku,
USA a Francii.
Velkou pozornost jsme též věnovali webu Vzpomínky.nezavírejteoči.
cz, na kterém mohou pozůstalí sdílet
vzpomínky na své blízké prostřednictvím virtuálních pomníků, jejichž počet
v roce 2013 překročil 900. Komunita
osob, jimž naše stránka pomáhá v době
zármutku, se neustále zvětšuje.
V roce 2014 se zaměříme na zlepšení použitelnosti a přehlednosti
webových stránek a zefektivnění
online fundraisingového nástroje
kalendar.cestadomu.cz.

Knihovna
Knihovna Cesty domů, vedená knihovnicí Ludmilou Nohýnkovou, 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 2013 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. Užívá automatizovaný knihovní systém Clavius, přispívá
do Souborného katalogu ČR, je členem
Klubu lékařských knihoven.
V roce 2013 přibylo do fondu
knihovny 182 knih a 24 audioknih,
audiovizuálních médií a elektronických zdrojů v celkové hodnotě přes
79 000 Kč. Vděčně konstatujeme, že
139 z nich jsme obdrželi darem, zakoupeno bylo 67 knih nebo jiných nosičů
informací.
Ve fondu je celkem přes 3400 knihovních jednotek. Knihovnu navštívilo 1018 čtenářů a půjčili si 4086 publikací. V roce 2013 jsme zaznamenali
cekem 954 přístupů do online katalogu
a vzneseno bylo celkem 11874 dotazů
na konkrétní publikaci.
Ediční činnost
V roce 2013 jsme připravili několik novinek, ve spolupráci s Veselými poutnicemi byla vydána úspěšná publikace
Adventní čtení, jedná se o literární adventní kalendář s 24 texty českých i zahraničních autorů s ilustracemi Martiny
Špinkové.
Spoluprací s papírnictvím papelote a ilustrátorkou Alžbětou Skálovou
vznikl originální diář pro rok 2014.
I v roce 2013 jsme vydali nástěnný
kalendář pro rok 2014 Cesty s fotografiemi od známých i méně známých fotografů. Rovněž jsme vydávali osvědčené
informační letáky a brožury určené klientům Domácího hospice i široké veřejnosti. K benefiční aukci vyšel doprovodný katalog s reprodukcemi uměleckých děl.
Rozšířil se sortiment papírenského
zboží. Znovu jsme vydali úspěšné
pexeso Každý je někde doma. Výtěžek
z prodeje podporuje služby Domácího
hospice.
Dobročinný obchod a prostor v Bubenské ulici
Prostor Cesty domů v Bubenské ulici
byl v roce 2013 pod správou Terezy
Špinkové nejen významným místem
distribuce našich knih, osvětových materiálů a benefičního prodeje, ale i důležitým středobodem komunity lidí,
kteří se zapojili do běhu obchodu a spo-

lečenského života kolem něj – výstav, přednášek a dalších aktivit. Prostor je tak nejen benefičním obchodem,
ale i místem pro získávání informací,
stal se kanceláří a zázemím pro aukci
a pro ediční a produkční aktivity Cesty
domů. Obchod se v roce 2013 podílel na mnoha akcích, jako jsou koncerty,
jarmarky, trhy a festivaly. Důležitou
součástí, zejména díky většímu prostoru, se stal dobročinný bazar JAKPAK, do nějž lidé nosí zdarma nepotřebné, ale stále hodnotné věci. Bazar
tvoří významnou část příjmů Dobročinného obchodu. Velkou část dne zde
odpracují dobrovolníci. Proběhlo zde
na deset vernisáží výstav, nových knih
a CD.
Akce pro veřejnost a benefice
Řádově stovky návštěvníků přilákal už
tradičně náš jarní ples a podzimní koncert v předvečer Dne hospiců, kde hrály
kapely Traband, Praguematique a jako
host tubové kvarteto Síla.
I v roce 2013 se konalo mnoho dobročinných akcí, které pro nás uspořádali naši sympatizanti a podporovatelé – za všechny jmenujme například
tradiční benefiční koncert v kostele
sv. Markéty na Břevnově, již několikátý masážní den studia Zdraví, Dobrobazar v Čestlicích, multižánrový
festival Lacus Mortis na Vyšehradě
a mnoho dalších.
Samostatnou kapitolou byl třetí ročník aukce výtvarných děl, kdy na jedné
straně jsou štědří umělci a na straně
druhé ochotní mecenáši, výsledkem
je pak velká jednorázová podpora činnosti Cesty domů. Velmi děkujeme za
podporu i povzbuzení, které nám tyto
i mnohé další různorodé formy podpory
každoročně přinášejí.
Produkční stránku těchto akcí, stejně
jako ediční činnost a Dobročinný obchod, vedl Vojtěch Kozlík.

VÝHLED DO BUDOUCNOSTI
Na konci roku 2013 jsme se snažili
zpracovat vizi rozvoje Cesty domů
v příštích čtyřech letech. Cíle, kterých bychom rádi dosáhli, nejsou malé.
Za všechny můžeme jmenovat například touhu umožnit až dvojnásobku lidí
oproti roku 2012 důstojně zemřít za
podpory našeho Domácího hospice; docílit integrace mobilní specializované
péče do systému veřejného zdravotního
pojištění; napomoci vzniku akademického pracoviště zaměřeného na výuku
a výzkum v paliativní medicíně v rámci
univerzity.
V době, kdy uzavíráme rok 2013, je
Cesta domů majitelem budovy v Michli,

ve které hodlá díky velkorysému daru
pana Lubomíra K. zřídit Paliativní centrum s přesahem do českého systému
pregraduální i postgraduální výuky
zdravotníků a akademického výzkumu,
ale i s přesahem mezinárodním. Slibně
se prohlubuje spolupráce se sférou praktických lékařů, ambulantních specialistů, ale i nemocničních klinických pracovišť včetně těch superspecializovaných. V plném běhu je transformace
občanského sdružení na zapsaný ústav
podle nového občanského zákoníku.
Již nyní víme, že rok 2014 bude rokem, kdy díky práci stabilních a energicky pracujících týmů v přímé péči přijmeme do péče Domácího hospice daleko větší počet pacientů, než jsme v minulých letech mohli – spolu s pacienty
samotnými – doufat.
Vzhledem k trvalé nejistotě z hlediska financování mobilní paliativní
péče se i nadále velká část naší pozornosti bude upírat nejen k efektivnímu
fundraisingu, ale i k prosazování systémových změn a k advokacii tématu dobrého umírání ve vlastním sociálním prostředí.
Účastí ve volném uskupení Fóra mobilní specializované paliativní péče
chceme přispět k výměně zkušeností
a efektivní spolupráci všech organizací
v ČR pracujících s lidmi na konci života
v domácím prostředí. Dobrými a spolehlivými partnery chceme být České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
a Asociaci poskytovatelů hospicové
a paliativní péče.

ORGÁNY SDRUŽENÍ
Rada sdružení v roce 2013:
Akad. mal. Martina Špinková
předsedkyně sdružení
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně sdružení
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda sdružení
Doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
místopředseda sdružení
RNDr. Josef Basík
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Ing. Richard Kaucký
Mgr. Ondřej Krása
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 2013
K datu 31. 12. bylo v Cestě domů 39
stálých zaměstnanců (průměrný přepočtený stav: 26‚1 úvazku, včetně dohod
31‚6 úvazku).
V roce 2013 tvořili vedení
Cesty domů:
Marek Uhlíř
ředitel
Irena Závadová
primářka
Martina Pojarová
vedoucí služeb od 1. 7. 2013
Kateřina Hřebcová
vedoucí služeb do 31. 1. 2013
Tomáš Matocha
finanční ředitel
Vojtěch Kozlík
manažer PR a fundraisingu
Tereza Štursová
manažerka fundraisingu do 7. 8. 2013
Lidé Cesty domů v roce 2013:
Adam Houska, Adam Špinka,
Alena Štěpánová, Alice Bílková,
Alžběta Těšitelová,
Andrea Matoušková, Anna Krutská,
Antonín Krutský, Barbora Slavíčková,
Dagmar Hilarová, Daniel Ryšavý,
Dominika Adamcová, František Řezáč,
Iva Kolářová, Ivana Pičmanová,
Jan Kořenek, Jan Odehnal,
Jan Vrátný, Jana Janžurová,
Jana Valjentová, Jindřich Polívka,
Jindřiška Prokopová, Jiří Černý,
Jiřina Cejnarová, Juliána Bindásová,
Karolína Pochmanová,
Katarína Vlčková, Kateřina Menčíková,
Kateřina Pavla Pospíšilová,
Kristína Faklová, Ladislav Nohýnek,
Leonardo Ragusa, Libor Vaněk,
Libuše Proboštová, Lucie Vorlová,
Ludmila Nohýnková,
Magdalena Pehalová,
Marie Kazmarová, Markéta Čábelová,
Martina Dvořáková, Michaela Růtová,
Mikuláš Kosák, Mlada Komárková,
Olga Stránská, Ondřej Krása,
Otto Adamec, Pavel Klimeš,
Pavel Krása, Pavel Pokorný,
Pavel Šuchman, Pavla Vopatová,
Petra Lovečková, Petra Rendlová,
Romana Pavlíková, Simona Biggs,
Štěpánka Ryšavá, Štěpánka Škampová,
Tereza Bímová, Tereza Kaucká,
Tereza Špinková, Tereza Zedková,
Tetyana Bilyak, Tomáš Blažke,
Václav Chytil, Veronika Němcová,
Zdeněk Kalvach, Zdeňka Hůlová,
Zuzana Bartáčková
… a mnoho dalších lidí různých profesí,
kteří pro nás pracovali externě nebo
dobrovolně.

Vernisáž výstavy obrazů MUDr. Oldřicha Pražana v Dobročinném obchodě

SPOLUPRÁCE
Za spolupráci v roce 2013 děkujeme
následujícím organizacím:
A. T. Kearney GmbH, ABC MAGNET
s. r. o., ACI-AUTO COMPONENTS
INTERNATIONAL, s. r. o., Ad
Solution Prague s. r. o., Agentura
Sarah s. r. o., Alfix ČR s. r. o., ALS
s. r. o., Alza.cz a. s., Ambit Media, a. s.,
Amgen s. r. o., ANECT a. s., ANAG,
spol. s r.o., AUTO STYL a. s., Baxter
BioScience s. r. o., BH Safe, Bon Jour
Illumination s. r. o., Canea CZ s. r. o.,
Cello – ILC Česká republika, CENSUS
ET RATIO, s. r. o., CENTROPEN
a. s., CENTRUM BEZPEČNOSTI,
o. p. s., CENTRUM DOHODY,
s. r. o., Citibank Europe plc, CocaCola HBC ČR, s. r. o., Coffee Source
s. r. o., ComAp, a. s., Česká společnost
paliativní medicíny ČLS JEP, Česká
spořitelna a. s., Daňová kancelář
Macková, s. r. o., Diplomatic Spouses
Association Prague, Druhý sbor ČCE
v Praze 3 Žižkově, DTZ Czech
Republic, a. s., EAPC Onlus, Economia,
a. s., eD’ system Czech, a. s., Eppendorf
Czech & Slovakia s. r. o., Evans Atelier
s. r. o., Explore Productions, s. r. o.,
Fabián Brdy, o. s., Farní sbor ČCE na
Vinohradech, Farní sbor ČCE Smíchov,
Fórum dárců, Gardner Denver CZ
+ SK, s. r. o., GE Money Bank a. s.,
GOLD PRALINES s. r. o., Google
Ireland Limited, Gorenje spol. s r.o.,
Grada Publishing, a. s., GT ATELIÉR
GEODÉZIE, spol. s r.o., Hájek &
Hájková s. r. o., Hájek a Boušová,
spol. s r.o., HEIM 68, a. s., HPK –
Productions s. r. o., Hypnosis s. r. o.,
Chládek Zahradnické centrum, Ilumio,

s. r. o., I MMUNIA spol. s r.o., Javlin
a. s., JCH ART AGENCY PRAGUE
s. r. o., JpSoft s. r. o., Kim Group s. r. o.,
Knihovna a tiskárna pro n
 evidomé
K. E. Macana, Kolektory Praha, a. s.,
KP Troja, s. r. o., La Fabrika, Umělecká
skupina L
 acus Mortis, Laděk, občanské
sdružení, LEKIN s. r. o., Lesy České
republiky, s. p., LG Stavby s. r. o.,
Liga proti r akovině Praha, Lundbeck
Česká republika s. r. o., MS TRADE
s. r. o., M
 agistrát hlavního města Prahy,
Masážní a relaxační studio ZDRAVÍ,
Medastra s. r. o., MEGABOOKS CZ,
spol. s r.o., MERIT, Městská část Praha
1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, Městská
knihovna v Praze, Microsoft Research
Redmond, Ministerstvo kultury ČR,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvo zdravotnictví ČR, MKS
Research, s. r. o., MUDr. Youngová &
spol., s. r. o., MusicAid, Nadace ČEZ,
Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97, Nadace Divoké husy, Nadace
Charty 77, Nadace Taťány Kuchařové –
Krása pomoci, Nadace Vodafone Česká
republika, Nadační fond AVAST,
Nadační fond GSK, Nadační fond
Veolia, Nakladatelství GEUM, s. r. o.,
NAOKO – Albertina s. r. o., Národní
lékařská knihovna, NEWTON Media
a. s., Nokia Sales International Oy,
Olympus Czech Group, s. r. o., papelote,
s. r. o., Persona grata, v.o. s., Pivovar
Herold Březnice, a. s., Plzeňský
Prazdroj, a. s., Potten & Pannen-Staněk
Aiport Outlet s. r. o., Raiffeisen stavební
spořitelna a. s., Rámy pasparty s. r. o.,
RES-UH s. r. o., Římskokatolická
farnost Čestlice, SEFER, společnost
s r.o., SLON – Sociologické
nakladatelství, Software602 a. s.,
SPONA, s. r. o., STARMAN
BOHEMIA, spol. s r.o., Stavocentrum,

s. r. o., STAVOS – Ing. Horáček,
s. r. o., STEM/MARK, a. s., Studio
L.I.Relaxx, Studio Moderna s. r. o.,
SUGAR CUBE s. r. o., Syxt 4 s. r. o.,
TERRA VIVA s. r. o., The Prague
Concert Co., s. r. o., UNIPACK, ÚVT,
s. r. o., Velvyslanectví Spojených států
Amerických, VINO HORT s. r. o.,
VIZUS.CZ s. r. o., VOHOZ, Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
Vydavatelství Dialog, Vyšší odborná
škola ekonomických studií, W.A.G.
payment solutions, a. s., Yves Rocher
spol. s r. o., Žižkovská Noc a 976
individuálním dárcům, z toho 187
klubistům.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
VÝNOSY
Prodej služeb a zboží
Prodaná umělecká díla
Dary (včetně veřejné sbírky)
Dotace
Ostatní výnosy
Celkem

2 885 000 Kč
798 000 Kč
12 700 000 Kč
5 034 000 Kč
510 000 Kč
21 927 000 Kč

NÁKLADY
Materiál
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

2 853 000 Kč
3 400 000 Kč
14 401 000 Kč
1 495 000 Kč
22 149 000 Kč

Podrobné závěrkové dokumenty
a zpráva auditora jsou na webových
stránkách Cesty domů.
Auditorské zprávy za rok 2013 zpracovávala pro Cestu domů firma AUDIT
SERVIS, spol. s r.o.
Výrok auditora je bez výhrad.

