Výroční zpráva za rok 2012
Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Úvodní slovo
Do života Cesty domů jsem vstoupil na podzim roku 2012, v dvanáctém
roce existence organizace, kdy jsem na
místě ředitele vystřídal Martinu Špinkovou. Nebyl to pro mě krok do neznáma, Cestu domů jsem znal jako obdivovanou a sebevědomou neziskovku,
která tvrdohlavě trvá na jednoduchých
a srozumitelných myšlenkách: lidé
chtějí dožít doma a mezi svými, zároveň
ale s kvalitní péčí na dosah, důstojně –
a pokud to zdravotnický systém neumí
lidem nabídnout, musíme se o to zasadit my.
Cesta domů mě nepřestává fascinovat ani teď, kdy už jsem do jejího života
ponořen naplno. Co jsou ty hlavní rysy,
které Cestu domů v mých očích odlišují od běžných zdravotnických zařízení u nás?
1. Tam, kde ostatní končí, my teprve začínáme
Našim pacientům v nemocnici řeknou: „Už pro vás nemůžeme nic udělat.
Nemáme vám už co nabídnout.“ Zůstávají sami s tímto sdělením, které bere
i poslední zbytky naděje, a ptají se: „To
mám teď jen v bolestech čekat na smrt?“
Tady přichází na scénu náš tým a pacient i jeho rodina vidí, kolik se toho dá
ještě udělat, jak je to důležité, úlevné
a jak to může být třeba i obohacující.
2. Neřídíme se diktátem
„To my dělat nemůžeme, protože to
nám pojišťovna nehradí,“ slyšíme často
nářky z jiných zařízení, když přijde
řeč na nákladné postupy při hojení ran,
používání drahých pomůcek, ale také
třeba na délku návštěv lékaře nebo sestřičky. Nám pojišťovna není ochotna hra-

dit nic, ani korunu, a proto se paradoxně
nemusíme řídit ničím jiným, než jen
svou chutí dělat paliativní péči dobře,
bez slevování z vysoko nastavené laťky.
Znamená to každoroční boj o přežití,
který nám ale do jisté míry nedovolí
usnout na vavřínech a má podíl na jedinečném étosu Cesty domů.
3. Vztahy
Snad nebudu přehánět, když si
troufnu říci, že se my, zaměstnanci
a dobrovolníci Cesty domů, máme rádi
a vážíme si sebe navzájem. Téhož si na
naší práci cení i naši pacienti a jejich rodiny – respektu, upřímného zájmu o nemocného, lidské podpory, doprovázení
na těžké cestě. Když se k osobnostním
předpokladům členů našeho týmu přidá
vysoká odbornost a profesionalita, trou-

fám si tvrdit, že tým Cesty domů nemá
široko daleko sobě rovného. Cestu
domů a její jedinečnou atmosféru vytvářejí i lidé, kteří se pohybují v jejím širším okruhu: sympatizanti, podporovatelé, dárci.
U dárců bych se rád zastavil: nedá
se popsat, jaký vděk nás váže k lidem,
kteří nás nenechají padnout ani v těch
nejprudších vírech finančních, politických a jiných krizí. Víme, komu Cesta
domů vděčí každoročně znovu za svou
existenci, a ceníme si toho.
Stojí za námi obdivuhodná společná
práce. Přeji sám sobě, ale zejména celé
Cestě domů, aby totéž platilo i za rok,
až se budeme ohlížet za třináctým rokem existence Cesty domů.

Marek Uhlíř

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
Boleslavská 16, Praha 3 / 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 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.pod-strechou.cz – Domov s hospicovou péčí
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

Odborným garantem nám byl i v roce
2012 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.;
na konci roku Irena Závadová odatestovala z paliativní medicíny a požádali
jsme pro ni o udělení primářské licence.

Pan Dolák, Čechoameričan, byl veteránem války ve Vietnamu a neuměl si představit, ze by dožil v
nemocnici sám a bezmocný. Touha mít svobodu volby až do konce a nevzdávat bitvy ho na poslední
týdny života přivedla zpět do ČR a do péče Cesty domů.

Hospicové občanské
sdružení Cesta domů
Hospicové občanské sdružení Cesta
domů vzniklo v roce 2001. Ke konci
roku 2012 mělo sdružení 69 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. Vedle přímé péče
o klienty se sdružení intenzivně věnuje
osvětové, vzdělávací a publikační práci
a dalším aktivitám směřujícím ke zlepšení péče o lidi na konci života v naší
zemi.

Činnost Cesty domů
v roce 2012
Domácí hospic
Vedení Domácího hospice se v roce
2012 ujala Irena Závadová. Vystřídala
Janu Valjentovou, která se připravuje na
atestaci. Vrchní sestrou je Anna Krutská. Tým Domácího hospice nabízí pod
jejich vedením specializovanou lege artis paliativní péči i u pacientů, u kterých
nemocniční lékaři váhají, jestli je vůbec
domácí péče možná – totiž těch, kteří
trpí velmi komplikovanými symptomy
nebo vyžadují vysoce odborné postupy.
Náš Domácí hospic je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením. Snažíme se ale nabídnout na území
Prahy vysoce odbornou službu tak, aby
těžce nemocný člověk mohl na konci života žít důstojně, bez zbytečné bolesti
a strádání a zároveň mezi svými blízkými, pokud možno v domácím prostředí. V multidisciplinárním týmu pra-

covaly dvě kmenové lékařky, pět sester
a zdravotní bratr, šest pohotovostních
a dobrovolných lékařů, terénní psychosociální pracovnice, kaplan a desítky
dobrovolníků.
Odbornou péči jsme poskytovali
i v roce 2012 v nepřetržitém provozu
v přirozeném prostředí našich pacientů,
a sice celkem 119 lidem.
Oproti roku 2011 jsme tedy mohli
do péče přijmout o sedm pacientů více
a v každém okamžiku roku 2012 jsme
měli v péči průměrně 12 pacientů (o tři
více než loni). Náš tým uskutečnil u našich pacientů 3016 domácích návštěv –
tedy o plnou pětinu návštěv více než
v roce 2011. Průměrná délka jedné
návštěvy byla 69 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. Stále bohužel trvá neradostný stav, kdy se k nám pacienti dostávají později, než by bylo možné –
v loňském roce se náš průměrný pacient dostal do péče Domácího hospice
na posledních 36 dní svého života (medián 17 dní). Zde se ukazuje stále velká
rezerva v informovanosti lékařů lůžkových zařízení o možnostech domácí paliativní péče.
Náklady na jeden ošetřovací den u jednoho pacienta v naší péči byly zhruba
1900 Kč. Stejně jako v minulých letech
jsme mohli péči poskytovat jen díky laskavosti našich podporovatelů a sympatizantů – náklady Domácího hospice jsme
totiž hradili z velké většiny z dotací
a z darů fyzických i právnických osob.
Spoluúčast pacienta nebo jeho rodiny
se nám – díky našim dárcům – podařilo
i loni udržet na výši 200 Kč na den.

Domov s hospicovou péčí Pod střechou
13. dubna 2012 otevřely Cesta domů
a Městská část Praha 2 společně Domov Pod střechou – první hospicové
zařízení svého druhu v naší zemi. Základním principem projektu je to, že
funkční zařízení sociálních služeb nabídne prostor a síly personálu jako náhradu rodinné péče těm, kteří se nemohou o svého těžce nemocného blízkého
člověka na konci života 24 hodin denně
starat doma, chtějí ale, aby odcházel důstojně a v milém prostředí. Paliativní
zdravotnickou péči zde zajišťuje Domácí hospic Cesta domů.
Do Domova Pod střechou bylo přijato během roku 2012 celkem 19 pacientů. Až na jednu osamělou pacientku
měli všichni pacienti rodiny, které je poměrně čile navštěvovaly, několik příbuzných přespávalo na pokoji. Do Domova také přišlo několik stážistů z různých míst republiky, natáčelo tu několik filmařských týmů a před Vánoci
jsme přivítali ministerskou návštěvu:
poradce ministra zdravotnictví MUDr.
Pavla Vepřeka.
Půjčovna pomůcek
Rodinám pacientů Domácího hospice
půjčujeme domů například 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 2012
jsme 73 pacientům Domácího hospice
Cesta domů zapůjčili celkem 226 jednotlivých pomůcek.
Celkem 152 klientům z řad veřejnosti (mimo pacienty Domácího hospice Cesta domů) bylo vypůjčeno 236
jednotlivých pomůcek. Půjčovnu pomůcek vedla Petra Husáková.
Odborné sociální poradenství
Poradna Cesty domů, kterou vedla 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

Lékařka a sestřička na návštěvě v Domově Pod střechou

Nejen zaměstnanci a dobrovolníci Cesty domů, ale i naši štědří dárci jsou
lidé velmi osobití a obdivuhodní.

a prostor pro pozůstalé, kteří se vyprvní kontakt pro zahájení péče hospice. oblíbené byly zejména testy, poradna
rovnávají se ztrátou blízkého člověka.
a další stránky určené široké veřejnosti.
V roce 2012 v poradně pracovalo
Jsme rádi, že kampaň inspirovala i zcela V roce 2012 byl upraven čas konání
celkem 6 konzultantek, které vedly
klubu Podvečer na dřívější odpolední
nezávislé osoby k dalším aktivitám,
1756 poradenských hovorů o souhrnné
hodiny a zároveň klub začala vést tekteré spontánně na kampaň navazují.
čisté délce 476 hodin. Sociální pracovrénní sociální pracovnice, která se s něnice realizovala 456 terénních interkterými klienty již intenzivněji setkáWeb Cestadomů.cz slouží především
vencí u pacientů. Psychoterapeutka
vala v průběhu péče Domácího hospice.
k prezentaci služeb Cesty domů a dalvedla 29 konzultací s klienty.
Tyto změny se osvědčily a zájem o seších činností organizace. V roce 2012
Internetová poradna nabízela služby
tkávání pozůstalých se zvýšil. Velmi
tyto stránky denně navštívilo v průlidem v celé republice – zde mohou
populární však dále zůstaly jiné akce
měru 276 osob .
lidé položit dotaz lékařce, sociální praklubu, jako jsou „přástky“ – ergoteVelkou pozornost jsme též věnovali
covnici či psychoterapeutovi. Loni
rapeutické dílny a již tradiční setkání
webu Vzpomínky.nezavírejteoči.cz, na
této možnosti využilo 276 osob. Zvevšech pozůstalých se zaměstnanci i dobkterém mohou pozůstalí sdílet vzpořejněné odpovědi odborníků čte ovrovolníky v Domově Sue Ryder druhý
mínky na své blízké prostřednictvím
šem mnohem více lidí než pouhý tavirtuálních pomníků, jichž je v současné čtvrtek po „Dušičkách“.
zatel. I v roce 2012 byla poradna nejdobě na stránkách 625. Komunita osob,
navštěvovanější stránkou webového
Knihovna
jimž naše stránka pomáhá v době záportálu Umírání.cz, se svými až 1500
Knihovna Cesty domů je jedinou vermutku, se neustále zvětšuje. V roce
unikátními přístupy denně je v českém
řejnou knihovnou v ČR s fondem spe2012 jsme dále zintenzivnili práci na
prostředí nezastupitelná. Věříme, že
cializovaným na paliativní a hospiconašem facebookovém profilu, díky nějsme poradenskými službami opět přivou péči, umírání a další související témuž se nám daří oslovovat cílovou skuspěli k lepší informovanosti občanů ČR
mata. Disponuje jedinečným knihovpinu mezi 25 a 35 lety.
o možnostech péče o umírající a pozůsním fondem s četnými zahraničními
talé i k lepšímu zvládání konkrétní péče.
tituly v České republice jinde nedostupOdlehčovací služby
Přestože naši poradnu MPSV přesunými. I v roce 2012 pomáhala odborné
nulo kvůli úsporám do regionální služby Odlehčovací služby, které vede Karoi široké veřejnosti a studentům různých
lína Pochmanová, se rozrostly o nové
s působností pouze v Praze, poskytuoborů orientovat se v paliativní probleasistentky a staly se vyhledávanou a cejeme i nadále poradenství všem lidem
matice. Nabízí i využívá meziknihovní
něnou službou naší organizace. V roce
z celé republiky – a mimopražských
2012 využilo tuto formu pomoci a pod- výpůjční službu, a slouží tak čtenářům
není málo, plná třetina.
z celé republiky. Užívá automatizopory 26 rodin, asistentky je navštívily
vaný knihovní systém Clavius, přispívá
celkem 513 krát, což znamenalo 5128
Weby Cesty domů
do Souborného katalogu ČR, je členem
poskytnutých hodin odlehčovacích sluZa weby Cesty domů je zodpovědný
Klubu lékařských knihoven. Knihovnu
žeb. Nejčastěji pomáhaly klientům při
Vojtěch Kozlík. Weby Cesty domů
vede Ludmila Nohýnková a knihovna
oblékání, podání stravy a hygieně, ale
hrály i v roce 2012 důležitou roli v kopod jejím vedením zvolna, ale každým
také svou přítomností a péčí zastupomunikaci s klienty, příznivci a dárci.
valy rodinné příslušníky a další pečující. rokem roste. V roce 2012 přibylo do
Největší pozornost ze strany návštěvfondu knihovny 195 knih, 118 audiokDíky našim odlehčovacím službám neníků zaznamenal portál Umírání.cz,
nih a 14 audiovizuálních médií či elekbylo třeba pro tyto těžce nemocné lidi
který v roce 2012 navštívilo 258 047
tronických zdrojů v celkové hodnotě
zajišťovat ústavní péči, ale mohli zůstat
lidí. Tento mohutný internetový porpřes 70 000 Kč. Vděčně konstatujeme,
doma, mezi svými blízkými.
tál stále plní v České republice roli hlavže 192 knih jsme obdrželi darem, zaního informačního portálu pro lidi na
koupeno bylo 135 knih nebo jiných noKlub Podvečer
konci života a pro pečující osoby. Sousičů informací.
Klub Podvečer navazuje přímo na
částí webu je i zmíněná internetová poVe fondu je celkem přes 3200 knislužby Domácího hospice a nabízí čas
radna. Portál Umírání.cz pravidelně
aktualizujeme o nové oborové články
a nabízíme zde seznam vzdělávacích
příležitostí v oblasti paliativní péče.
Děkujeme za uplynulý rok, děkujeme všem, kteří jsou s námi na cestě.
V souvislosti s kampaní Nebojme se zbyVydalo Hospicové občanské sdružení Cesta domů v roce 2013.
tečně vzrostla návštěvnost webu na jaře
Foto: archiv Cesty domů – Design: Designiq (www.designiq.cz) – Tisk: Tiskárna Flóra (www.tiskarnaflora.cz) – © Cesta domů 2013
až na 2000 jedinečných návštěv za den,

Na koncertě ke Dni hospiců v roce 2012 hrál
také Mário Bihári a skupina Bachtale Apsa.

hovních jednotek. Knihovnu navštívilo 1038 čtenářů a půjčili si 4078 publikací. Za rok 2012 bylo cekem 1052
přístupů do online katalogu a vzneseno
bylo celkem 36 555 dotazů na konkrétní publikaci.
Ediční činnost
V roce 2012 jsme díky podpoře Ministerstva zdravotnictví tiskli nová vydání
několika osvědčených stručných informačních letáků a podrobnějších brožur,
a to v novém grafickém designu.
Na podzim 2012 jsme vydali doprovodný katalog k benefiční aukci s barevnými reprodukcemi nabízených uměleckých děl.
Před Vánoci jsme vydali unikátní
soubor papírenského zboží potištěný
originálními grafikami z dílny Martiny Špinkové. Jedná se o dárkové zboží,
jako jsou bloky, přání, dopisní papíry,
dárkové obaly nebo záložky. Výtěžek
z prodeje podpoří služby Domácího
hospice.
Edukační činnost
Přednášeli jsme jak veřejnosti laické
(školy, zájmové skupiny, debaty, komentované projekce), tak odborné
(zdravotnické školy, lékařské fakulty,
klinická oddělení). Mnoho desítek hodin jsme věnovali důkladnému proškolení personálu Domova s hospicovou
péčí Pod střechou. 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).
Pro veřejnost
V první třetině roku 2012 uspořádala
Cesta domů s podporou mnoha partnerů kampaň Nebojme se zbytečně. Cílem

Aukce uměleckých děl vynesla mnoho peněz, ale byla i příjemnou společenskou událostí.

bylo připomenutí naší lidské konečnosti
jako východiska pro poskytování dobré
péče na konci života, resp. pro zlepšení
této péče u nás. Dva měsíce, v únoru
a v březnu, vysílala Česká televize spot
Nebojme se zbytečně. Spot byl promítán
na všech kanálech a ve všech vysílacích
časech. Připojila se i další média rozhovory v rozhlase, v televizi a v novinách.
Plakátky navazující na spot byly umístěny v pražských tramvajích a v metru,
ve stanicích byl spot modifikován pro
systém Metrovision. V Lidových novinách pak byl vložen před Velikonoci leták s motivem z kampaně. Již podeváté
se Cesta domů připojila k oslavám Světového dne hospiců, který se na stovkách míst světa slavil 13. října. Dvojkoncert v La Fabrice hrály kapely BraAgas a Bachtale Apsa s Máriem Bihárim.
Dobrovolníci
V roce 2012 koordinovaly práci desítek
dobrovolníků v Cestě domů Tereza Bímová a Olga Cordiner. 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 z půjčovny.
Dobrovolníci v roce 2012 pomáhali
426 hodin v knihovně a kanceláři. Výrazně narostla pomoc v přímé péči o pacienty v domácnostech i v Domově Pod
střechou, z 265 hodin v roce 2011 na
1352 hodin v roce 2012. Dobrovolníci
pomáhali při akcích pro veřejnost celkem 400 hodin a 261 hodin věnovali
transportu pomůcek mezi skladem a domácnostmi klientů, nejčastěji se jednalo o polohovací postele. V Krámku
na cestě domů dobrovolníci odpracovali
352 hodin. Celkem při těchto činnostech odpracovali dobrovolníci ve svém

volném čase pro Cestu domů 2791 hodin v rámci 864 různých aktivit.
V dubnu roku 2012 dokončilo přípravný cyklus 16 dobrovolníků. V říjnu
jsme zahájili již X. cyklus přípravy pro
zájemce o dobrovolnickou práci, do kterého vstoupilo 16 uchazečů, 14 z nich
kurz úspěšně v dubnu 2013 absolvovalo.
Podpora a inspirace
Společným jmenovatelem v roce 2012
bylo pořádání výdělečných aktivit třetí
stranou, povětšinou nezávisle na Cestě
domů. Mezi nejsympatičtější příklady
patří tradiční benefiční koncert v kostele sv. Markéty na Břevnově, již několikátý masážní den studia Zdraví nebo
Dobrobazar v Čestlicích, uspořádání
benefičního koncertu dobrovolnicí Janou v Klementinu a v neposlední řadě
koncert kapel dětí zaměstnanců s názvem Mladí hrají Cestě domů. Zajímavou
volbou bylo i několik oslav jubileí, kdy
si oslavenci místo dárků přáli, aby hosté
přispěli do kasičky pro Cestu domů.
V průběhu roku připravovaly členky
čtenářského spolku Veselých poutnic
vydání unikátní audioknihy Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů,
která vyšla na podzim spolu s doprovodným rodinným kalendářem a setkala
se s ohromným úspěchem. Samostatnou kapitolou je 2. 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
přináší.

Ředitel Cesty domů Marek Uhlíř zahajuje Koncert
na Den hospiců.

Večer s hudbou a tancem

Výhled do budoucnosti

práci úzce spolupracovat s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP.

V době, kdy uzavíráme rok 2012, jsou
v plném proudu práce na adaptaci a přestěhování do nových prostor, které jsme
pro Cestu domů získali v Boleslavské
ulici díky podpoře Městské části Praha
3. V roce 2013 proto budou po dlouhé
době týmy přímé péče společně s administrativním zázemím a odbornou knihovnou pod jednou střechou, ve větších
prostorách. I nadále budeme usilovat
o to, aby důstojné podmínky měli nejen
lidé na konci života a jejich rodiny, ale
i ti, kdo u nich pracují; tedy naši zaměstnanci a dobrovolníci.
V roce 2013 nás dále čeká příprava
na transformaci občanského sdružení
na registrovaný ústav podle nového občanského zákoníku.
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 doma. Domníváme
se, že k dosažení našich ambic v celkovém pohledu společnosti na téma
smrti a umírání je nezbytné vytvářet
sítě volně spolupracujících subjektů se
společnými cíli, a to i v mezinárodním
měřítku. Zvláštní kapitolou pak jsou
snahy o systematickou práci na poli odborné přípravy pomáhajících profesí
v ČR, kdy se budeme snažit šíře podpořit vzdělávání sester (mezinárodní projekt ELNEC), více se podílet na pregraduální i postgraduální přípravě lékařů
a pomocí výměnných stáží a práce ve
Fóru mobilní specializované paliativní
péče stimulovat také výměnu zkušeností i na úrovni vedení organizací pracujících s lidmi na konci života v domácím prostředí. I nadále budeme ve své

Orgány sdružení
Rada sdružení v roce 2012:
RNDr. Josef Basík
předseda sdružení do srpna 2012
Akad. mal. Martina Špinková
předsedkyně sdružení od září 2012
Mgr. Václava Bratinková
místopředsedkyně sdružení
Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
místopředseda sdružení
Doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
místopředseda sdružení
Ing. Richard Kaucký
Mgr. Ondřej Krása od 1. 10. 2012
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
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 2012
K datu 31. 12. bylo v Cestě domů 29
stálých zaměstnanců (průměrný přepočtený stav: 26‚5 úvazku, včetně dohod
30‚2 úvazku). V roce 2012 pro Cestu
domů pracovali:
Martina Špinková
ředitelka do srpna 2012
Marek Uhlíř

ředitel od září 2012
Jana Valjentová
vedoucí Domácího hospice do ledna 2012
Irena Závadová
vedoucí Domácího hospice od února 2012
Kateřina Hřebcová
vedoucí služeb
Tomáš Matocha
finanční ředitel
Vojtěch Kozlík
manažer PR a fundraisingu
Ondřej Krása
manažer fundraisingu do března 2012
Adamec Otto, Bílková Andrea, Bímová
Tereza, Cejnarová Jiřina, Conková Michaela, Cordiner Olga, Čábelová Markéta, Dvořáková Martina, Hilarová
Dagmar, Houska Adam, Chytil Václav,
Janžurová Jana, Kalvach Zdeněk, Klimeš Pavel, Kolářová Iva, Kosák Mikuláš, Krutská Anna, Krutský Antonín, Kudrna Lukáš, Lovečková Petra,
Matoušková Andrea, Menčíková Kateřina, Nohýnek Ladislav, Nohýnková
Ludmila, Pavlíková Romana, Pehalová
Magdalena, Peňásová Ilona, Pičmanová
Ivana, Pochmanová Karolína, Pokorný
Pavel, Polívka Jindřich, Pospíšilová Kateřina Pavla, Proboštová Libuše, Prokopová Jindřiška, Ragusa Leonardo,
Rendlová Petra, Ryšavá Štěpánka, Slavíčková Barbora, Šimková Hana, Škampová Štěpánka, Špinka Adam, Špinková Tereza, Špinková Marie, Štěpánová Alena, Štursová Tereza, Tesárek
Radim, Těšitelová Alžběta, Vopatová
Pavla, Vorlová Lucie, Zedková Tereza
… a mnoho dalších lidí různých profesí,
kteří pro nás pracovali externě nebo
dobrovolně.

Děkujeme všem, díky kterým můžeme pracovat a kteří nás štědře a vynalézavě podporují – za všechny
můžeme jmenovat Veselé poutnice.

Spolupráce
Instituce
Hlavní město Praha, Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo
kultury ČR, Městské části Praha 1, 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 a 13, Národní lékařská knihovna, Městská knihovna
v Praze
Nadace, nadační fondy a neziskové organizace
Českobratrská církev evangelická, Divadelní soubor Ty-já-tr, Divadlo
v Dlouhé, Diplomatic Spouses Association, Druhý sbor ČCE v Praze 3 – Žižkově, Fabián Brdy o. s., Fórum dárců –
DMS, Knihovna a tiskárna pro nevidomé, Laděk o. s., Liga proti rakovině,
Nadace AGROFERT HOLDING, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace Dětský mozek, Nadace Vodafone ČR, Nadační fond AVAST, Národní divadlo, Turistický Akademický
klub Praha, Výbor dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové, Římskokatolická farnost Čestlice, Římskokatolická farnost
Michle
Firmy a společnosti
ABC MAGNET s. r. o., ACI – auto
components s. r. o., Aedes s. r. o.,
Adastra s. r. o., Agentura Sarah s. r. o.,
Airport Outlet s. r. o., Akronym s. r. o.,
ALFIX ČR s. r. o., ALS s. r. o., Alza.cz,

a. s., Amgen s. r. o., Anect, a. s., Auto
Components International s. r. o., Centrum dohody s. r. o., Citibank Europe plc,
organizační složka, Coca-Cola HBC
Česká republika, s. r. o., Coffeesource
s. r. o., ComAp spol. s. r. o., Česká televize, Dignita s. r. o., DMA Praha s. r. o.,
ECONOMIA, a. s., ENERGY 21, a. s.,
EP-SC s. r. o., Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o., Explore Productions s.r.o,
FBE Praha s. r. o., GE Money Bank,
a. s., Gold Pralines s. r. o., GT ateliér
GEODÉZIE, Hypnosis s. r. o., Immunia s. r. o., JAVLIN, a. s., JCH ART
AGENCY PRAGUE s. r. o., JK Machinery s. r. o., Jp Soft s. r. o., Karmelitánské nakladatelství, KIM Group s. r. o.,
Knihkupectví Kosmas, K. E. Macana, Kolektory Praha, a. s., KP Troja,
s. r. o., La Fabrika, Lázně Bělohrad
a. s., LEKIN, s. r. o., MAXIMA REALITY s. r. o., MEDESA s. r. o., Megabooks cz s. r. o., Merten Dental, Nakladatelství Grada Publishing, Nakladatelství GEUM, Nakladatelství PORTÁL
s. r. o., Nalia Finance s. r. o., Neubauer
a syn s. r. o., NET4GAS s. r. o., NEWTON Media, a. s., Persona Grata v. o. s.,
Petr Lacina – Masážní studio ZDRAVÍ,
Pivovar Herold Březnice a. s., Pokladnice vín, Potten & Pannen – Staněk
group s. r. o., První agenturní, a. s., Radioservis a. s., Rámy pasparty s. r. o.,
RES-UH s. r. o., Software602‚a. s.,
Společná advokátní kancelář Korbař, Pokorný a spol., STEM/MARK
a. s., Střížkovská s. r. o., Studio P.H.A.
s. r. o., Sugar cube s. r. o., Syxt 4 s. r. o.,

Šach mat s. r. o., The Prague Concert Co., s. r. o., Tiskárna Flora s. r. o.,
Transfinance, a. s., a, UniCredit Bank
Czech Republic, a.s, Ústav experimentální medicíny, ÚVT, s. r. o., VIZUS.
CZ s. r. o., Yves Rocher s. r. o., Wealth
Management Services a. s.
Hospodaření v roce 2012
VÝNOSY
Prodej služeb a zboží
Aukce
Dary
Dotace
Zahraniční zdroje
Ostatní výnosy
Celkem

2 513 000 Kč
622 000 Kč
10 481 000 Kč
4 770 000 Kč
197 000 Kč
560 000 Kč
19 143 000 Kč

NÁKLADY
Materiál
Služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

1 782 000 Kč
1 918 000 Kč
13 238 000 Kč
1 053 000 Kč
17 991 000 Kč

Podrobné závěrkové dokumenty
a zpráva auditora jsou na webových
stránkách Cesty domů.
Auditorské zprávy za rok 2012 zpracovávala pro Cestu domů firma AUDIT
SERVIS, spol. s r.o.
Výrok auditora je bez výhrad.

