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Úvodní slovo a poděkování 

Vážení a milí přátelé, 
dovolte mi, abych Vám po 16 měsících fungování našeho domácího hospice předložila vzroční zprávu 
za rok 2019. 
Domácí hospic Křídla zahájil svou činnost 1. 9. 2018.  
Rok 2019 byl velmi zásadní pro fungování naší činnosti, proběhlo mnoho podpůrnzch akcí na provoz 
domácího hospice a získali jsme finanční prostředky nezbytné k pokrytí základních provozních vzdajů, 
jak od individuálních dárců, tak od firem, státních institucí. Za to jim patří velké poděkování, jsme velmi 
vděčni za podporu a pomoc, která byla poskytnuta našemu hospici. 
 
Nebyl to snadnz rok, potzkaly jsme se s několika těžkostmi v souvislosti složitého financování, právních 
předpisů, stálo to značné úsilí a velké nasazení celého tzmu. Ale stálo to za to, byli jsme radostně 
ujištěni, že jdeme správnzm směrem a ke zdárnému cíli. Otevřely se nám také nové možnosti nejen k 

rozvoji našich dovedností a schopností, ale získali jsme mnoho cennzch zkušeností, jak v rámci fungování hospice, tak od 
hospicovzch pacientů a jejich pečujících.  
 
Děkuji vedení Diakonie Apoštolské církve za trpělivost, za jejich pomoc a poskytnuté rady, jsme moc vděční za pomoc v oblasti 
účetnictví a mzdovzch věcích. Děkuji celému tzmu za jejich obětavou práci. Zdravotním sestrám, lékařkám za každodenní 
nasazení. Děkuji všem zaměstnancům za to, že poskytují maximálně kvalitní péči, i přesto, že to někdy není jednoduché, tak 
zachovávají vždy úsměv, vlídné slovo, jsou laskavé a obětavé, nic pro ně není problém. Dokladem toho jsou samotní pečující. 
Rovněž velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se nezištně a obětavě zapojují do práce hospice. 
 
Uvědomujeme si, že bychom se bez pomoci ostatních neobešli. Jsme podporováni z více zdrojů, z toho důvodu chci poděkovat 
Krajskému úřadu Středočeského kraje, Městskému úřadu Sedlčany, obcím, městům, nadacím a nadačním fondům. Jsem velmi 
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vděčná za finanční i nefinanční dary firmám, sponzorům a individuálním dárcům. Také chci poděkovat pečujícím osobám, 
které mají zájem pečovat o své blízké doma, jsou hodni úcty, obdivu a uznání. 
 
Závěrem chci poděkovat všem, kteří jsou si vědomi důležitosti domácího hospice v našem regionu a právě proto nás podporují 
dobrovolnickou službou, modlitbami, tak i finančně. Děkujeme za to, že lidé mohou umírat doma v přítomnosti svzch blízkzch. 
Boží dílo se mnohdy musí prosadit navzdory velkzm překážkám, člověk jde často proti proudu, není to snadné, ale právě proto 
je to tak důležité, když se jedná o závěrečné období života každého z nás. 
 
Přeji nám všem zapálení pro dobrou věc, lidskost, hodně síly a dobrého slova s viděním smysluplnosti této práce. 
Stránky, které Vám předkládám, jsou souhrnem všeho důležitého v provozu Domácího hospice Křídla Sedlčany za rok 2019. 

 
 Pavlína Oubrechtová 

vedoucí Domácího hospice Křídla Sedlčany  
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O nás  
Diakonie Apoštolské církve (dále jen diakonie AC) má sídlo v 
Českém Těšíně, v Moravskoslezském kraji. Diakonie AC je 
praktickz nástroj církve k pomoci potřebnzm lidem. Jejím 
posláním je poskytovat křesťanskou sociální, zdravotní a 
pastorační péči o lidi staré, osamělé, ohrožené, nemocné, osoby 
se zdravotním postižením a také pomáhat rodinám, dětem a 
mládeži. Tuto širokou paletu různzch služeb zajišťují střediska, 
která se specializují na jednotlivé oblasti pomoci (z internetovzch 
stránek http://diakonieac.cz/.) 
 
Jedním ze středisek Diakonie Apoštolské církve je Domácí hospic 
Křídla Sedlčany. Kontaktní pracoviště se nachází v Sedlčanech. 
Jsme registrovanzm poskytovatelem zdravotních služeb 
poskytující domácí péči – paliativní ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta.  
 
Naším posláním a cílem je podpora důstojného doprovázení 
umírajících osob v domácím prostředí v okruhu svzch blízkzch, 
kteří mají možnost smíření se s odchodem milované osoby. 

Domácí hospic Křídla usiluje o partnerskz přístup, nechce pacientům život prodlužovat, ale ani zkracovat, chce snížit jejich 
utrpení. 
 
Domácí hospic zahrnuje multidisciplinární tzm pracovníků, kterz je složen: z lékaře, zdravotních sester, psychologa, 
duchovního (pastorační pracovníka), sociální pracovnice, fundraisera a dobrovolníků. Jedná se o 24hodinovou pohotovost 

http://diakonieac.cz/
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sedm dní v tzdnu, 365 dní v roce. Dojezdová vzdálenost je do 30 kilometrů od Sedlčan, zejména na Sedlčansku a v okolním 
regionu. Naše činnost není zatím hrazena zdravotními pojišťovnami. 
 
 
Cílem založení hospice bylo vyplnit mezeru v poskytování domácí paliativní péče v regionu a umožnit tak úmrtí lidí v jejich 
přirozeném prostředí za přítomnosti svzch blízkzch osob. Naší snahou je minimalizace úmrtí v typu nemocničního a sociálního 
zařízení. Domácí paliativní péče by měla bzt dostupná každému umírajícímu a to nejen časově, ale i finančně a odborně. 
 
Cílovou skupinou je dospělz nemocnz v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění. Zároveň je služba určena pro osoby, 
jejichž blízcí chtějí a mohou celodenně pečovat o osobu, která potřebuje paliativní péči (tlumení a léčba bolestí a dalších 
příznaků). Současně zdravotní stav osoby nevyžaduje pobyt v nemocničním zařízení. Součástí péče je i poskytování odborné 
podpory pro pozůstalé osoby. 
Pro práci s umírajícím člověkem vycházíme z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, jde nám o 
zachování lidské důstojnosti a kvality života člověka, o lásku k bližnímu. Snažíme se o vytvoření bezpečného prostředí 
nemocnému a jeho blízkzm. 
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Náš tzm 
 
Vedoucí pobočky, odbornz zástupce, zdravotní sestra, 
dobrovolník:    
Bc. Pavlina Oubrechtová 
Zdravotní sestry: 
Bc. Pavlina Oubrechtová, Hana Zamrazilová, Šárka 
Hrazánková, DiS, Bc. Helena Lukášová, Bc. Daniela Bendová 
Lékařky: 
MUDr. Pavlína Andrlová, konzultace, MUDr. Barbora 
Matulová, konzultace 
Duchovní: 
Pavel Smolka (Církev Adventistů sedmého dne), Jiří 
Oubrecht (Apoštolská církev), Tomáš Trávníček (Církev 
bratrská), Stanislav Zápotockz (Římsko - katolická církev) 
Stanislav Glac (Římsko - katolická církev) 
Psycholog: 
PhDr. Dagmar Brejlová 
 

 
Sociální pracovnice, fundraising: 
Mgr. Ivana Klánová, sociální a rehabilitační pracovník, 
dobrovolník, Mgr. Lucie Bartišová, DiS., na rodičovské 
dovolené, dobrovolník 
Vrchní zdravotní sestra: 
Bc. Daniela Bendová   
Pracovnice pro pozůstalé: 
Bc. Helena Lukášová 
Provozně technickz pracovník: 
Marie Soukupová 
IT specialista: 
Martin Švehla 
Hlavní účetní, mzdovz pracovník (zaměstnanci Diakonie 
Apoštolské církve): 
Ing. Zdeněk Kratochvíl, DiS., Aleš Cichz 
Web: 
Štěpán Machovskz

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny na internetovzch stránkách www.hospickridla.cz. 
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Dobrovolníci 
 
Domácí hospic Křídla fungoval před začátkem a od zahájení činnosti na dobrovolnické bázi. Naši dobrovolníci jsou s 
námi od založení hospice, další se přidávali postupně, jsou nedílnou součástí multidisciplinárního tzmu v domácím 
hospici. Dobrovolníci jsou pro nás nezbytnou podporou pro fungování naší organizace, svou činností doplňují práci 
zaměstnanců. Bez dobrovolníků by naše organizace nemohla existovat. 

Mnoho dobrovolníků nám pomáhalo jednorázově nebo často vícekrát např. přepravou, montáží a demontáží 
polohovacích lůžek a jinzch zdravotnickzch a kompenzačních pomůcek v rodině, pomoc na benefičních akcích 
pořádanzch hospicem, s tím i spojená příprava občerstvení, pečení, tvorba rukodělnzch vzrobků nebo nám 
dobrovolníci pomáhají dlouhodobě v oblasti administrativy, fundraisingu a sociální práce. Prostřednictvím 
dobrovolníků dochází i k osvětě ve společnosti. 

Všichni si uvědomujeme, jak důležité dobrovolnictví je. Velmi si práce dobrovolníků ceníme a vážíme. Jsme velmi 
vděčni, že díky jejich pomoci, která s sebou nese jejich volnz čas, energii, chuť pomoci, je umožněno vyslyšet přání 
nemocného, zemřít doma v okruhu svzch blízkzch bez nutnosti hospitalizace v nemocnici a zároveň podpořit 
pečující osoby. Což je velmi dobrá věc. 
 
Děkujeme za Vás. 
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Organizační struktura   
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Naše služby 
Během roku 2019 doprovodil Domácí hospic Křídla Sedlčany 25 umírajících a jejich blízké, 
pečující osoby. Zdravotní sestry najezdily celkem 15 492 kilometrů na regionu Sedlčansko s 
dojezdovou vzdáleností 30 kilometrů. Nejstaršímu pacientovi bylo 98 let a nejmladšímu 47 
let. 

V rámci zdravotní péče poskytujeme odbornou zdravotní pomoc zaměřenou na paliativní 
péči poskytovanou zdravotními sestrami. Konkrétně provádí: kontrola aktuálního stavu 
pacienta, podávání léků, aplikace injekční a infuzní terapie, aplikace parenterální vzživy a 
vzživy do PEGu, odběry krve a biologického materiálu, ošetření permanentního močového 
katétru, ošetřování periferních a centrálních žilních vstupů, kontinuální dávkování opiátů 
pomocí infuzních dávkovačů, aplikace kyslíku, ošetření dekubitů, převazy. Blízké osoby a 
členy rodiny zaučíme v ošetřování nemocného (edukace pečujících). Neposkytujeme 
klasickou ošetřovatelskou péči, ani pomoc při hygieně a stravování, nejsme zatím 
poskytovatelem sociálních služeb, v případě zájmu o tuto oblast péče poskytujeme 
poradenství na navazující vhodné sociální služby a jsme v kontaktu s obcí s rozšířenou 
působností v našem regionu. Zdravotní péče zahrnovala 3 787 vzkonů a 454 návštěv v 

rodině. 

Od nového roku se k tzmu přidaly dvě lékařky, které poskytují zdravotním sestrám nepřetržité telefonické konzultace, osobně 
navštěvují pacienty a jejich blízké pečující osoby a spolupracují s ošetřujícími lékaři.  

Domácí hospic Křídla Sedlčany zatím nemá zaregistrovanou sociální službu odborné sociální poradenství, to bychom v 
budoucnu však rádi změnili. I tak se poskytuje základní poradenství v oblasti sociální problematiky, zejména možnosti státních 
dávkovzch systémů, zejména příspěvek na péči, jednání s úřady, doporučení vhodnzch kompenzačních pomůcek, zajištění 
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duchovních a psychologickzch potřeb dle přání pacienta nebo pečujících osob. Podpora pozůstalzch v období zármutku po 
smrti jejich blízkého. Za rok 2019 proběhlo přibližně 13 sociálních intervencí. 

Domácí hospic Křídla Sedlčany bezplatně poskytoval do rodin kompenzační a zdravotní pomůcky (zejména polohovací postele, 
toaletní křesla, invalidní vozíky, chodítka, oxygenátory a lineární dávkovače a jiné). V rodinách odbornz personál edukoval 
pacienty a pečující osoby v používání kompenzačních a zdravotních pomůcek a edukace také probíhala v rámci základních 
úkonů o pacienta. Dále jsme prováděli montáže polohovacích postelí v domovech pacientů. 

V rámci psychologické péče psycholog usiluje o přiměřenou podporu pacienta i jeho blízkzch a je oporou pro celz tzm 
Domácího hospice Křídla. Věnuje péči truchlícím a pozůstalzm Psychologické péče byla využita dvakrát.  

Duchovní péče je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho příslušnosti ke konkrétní církvi. Je poskytována farářem, 
knězem, pastorem, pastoračním pracovníkem. Duchovní péče byla poskytnuta v rodinách pětkrát. 

Náš hospic zatím není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění z důvodu splnění problematickzch požadavků. 
Činnost hospicové péče je financována z darů, grantů, sbírek a účelové dotace. Nemocnz na péči přispívá částkou 200 Kč za 
den péče. 
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Ohlédnutí za rokem 2018 aneb jak jsme začínali 
Pro celkové pochopení našeho fungování, zde stručně 
uvádíme, co se událo, než byl zahájen domácí hospic s 4 
měsíční činnosti v roce 2018. 

Domácí hospic Křídla zahájil svou činnost 1. 9. 2018 na 
základě rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb vydané Krajskzm úřadem Středočeského kraje. Do 
konce roku 2018 jsme poskytli domácí paliativní péči devíti 
hospicovzm pacientům v regionu Sedlčanska. Hospic 
provedl 110 návštěv a 312 vzkonů.  

Dva roky před samotnzm fungováním hospice společně tři 
spoluzakladatelky připravovaly vše potřebné k zahájení této 
činnosti. Od sestavení tzmu, přes hledání vhodnzch prostor, 
vytvoření webovzch stránek, zpracování propagačních 
materiálů a veškeré dokumentace i té právní a zajišťování 
finančních prostředků nezbytnzch pro fungování a 
zabezpečení chodu hospice.  

Zpočátku (první 4 měsíce fungování) pracovaly zdravotní 
sestry za minimální finanční prostředky, svou práci 
vykonávaly zcela bez nároku na finanční odměnu, ve svém 
volném čase, využívaly pro vzjezdy do rodin své osobní 
automobily.  

Podařilo se nám sehnat potřebné vybavení a některé 
kompenzační a zdravotní pomůcky od kongregace 
milosrdnzch sester svatého Karla Boromejského, za vše 
mnohokrát děkujeme.  

Vyšel o nás také článek před zahájením naší činnosti, cílem 
bylo oznámení našeho vzniku a vysvětlení co je hospicová 
péče. Také jsme uskutečnili první Den otevřenzch dveří. 
Byla navázána spolupráce s Městskzm úřadem Sedlčany a s 
okolními obcemi. Podařilo se nám zřídit veřejnou sbírku, 
kde shromažďujeme finanční prostředky pro hospic.  

Mnoho cennzch zkušeností nám předala a věnovala nám 
ochotně svůj čas a pomoc paní Jana Siebrová z Domácího 
hospice Duha, o. p. s., za což jí patří veliké poděkování a naše 
úcta k její obětavé a láskyplné práci. Také proběhly stáže v 
Domácím hospici Jordán, o. p. s. kterz nám pomohl v našem 
začínajícím fungování, byly nám předány cenné zkušenosti, 
rovněž jim patří veliké poděkování za čas a energii nám 
věnovanou. Také byla navázána krásná a útěšná spolupráce 
s místními řádovzmi sestrami z Trapistického kláštera Naší 
Paní nad Vltavou, které se za Domácí hospic Křídla Sedlčany 
a naše umírající a jejich rodiny opakovaně modlí. 

  



 

11 
 

Akce v roce 2019 
Rok 2019 byl rokem začátků, hledání cesty k profesionalitě a zajištění fungování 
hospice, snahy dělat svou práci co nejkvalitněji s důrazem dodržení našeho poslání 
ve směru k cílové skupině. Zejména dodržet lidskou úroveň jednání a zachovat ve 
veškeré míře důstojnost umírajícího. V našem regionu Sedlčansko byla naší službou 
Domácího hospice Křídla vyplněna mezera domácí paliativní péče. Důležitou a 
náročnou součástí chodu hospice je také fundraising, zajištění finančních 
prostředků na provoz hospice. V tomto roce se stalo mnoho novzch věcí, setkání, 
akcí na podporu provozu našeho hospice, níže jsou uvedeny. 
 
LEDEN: 

 Školení řidičů a školení BOZP pro 5 zdravotních sester. 
 Vedoucí hospice Pavla Oubrechtová poskytla rozhovor pro Rádio 7 - 

Rozmarzna, kde měla možnost posluchačům osvětlit, v čem spočívá služba 
domácího hospice, jaké jsou záměry a cíle této organizace, kde a jak mohou lidé, 
kteří o tuto službu stojí a potřebují ji, hospic najít, jak mohou činnost domácího 
hospice podpořit apod.  
 
ÚNOR: 

 Návštěva a stáž Domácího hospice srdcem, z. ú., moc za ni děkujeme. 
 Navštívili jsme Hospic svatého Kleofáše v Třeboni, kde nám  

byly předány cenné zkušenosti, za vše mnohokrát 
  



 

12 
 

 
BŘEZEN: 

 Jednou z akcí, kde se občané Sedlčanska mohli dozvědět o 
činnosti Domácího hospice a současně přispět na jeho provoz, 
byla tzv. “Fešárna”. Jedná se o akci, na kterou je možno přinést 
oblečení a věci, které již nepotřebují a naopak nakoupit něco 
„nového“. Součástí Fešárny je i kavárna, která poskytuje 
návštěvníkům prostor pro setkání a uvolnění.  

 Vzdělávací Kurz ELNEC pro dvě zdravotní sestry (paliativní kurz 
pro všeobecné sestry). 

 Přednáška Bc. Daniely Bendové pro klub důchodců. 

KVĚTEN: 

 Benefiční koncert se konal v Kulturním domě Josefa Suka v 
Sedlčanech. Vystoupil zde zpěvák Patrik Stoupa, kapela Třetí 
slunce a divadelní spolek Zvonokaplička. Bylo účastno 200 lidí. 

 Seminář pro VAMED Mediterra nemocnice Sedlčany, kde byl 
představen Domácí hospic Křídla Sedlčany (přednášející MUDr. Barbora Matulová a Bc. Pavlína Oubrechtová). 

 Vzlet multidisciplinárního tzmu. 
 

 ČERVENEC A SRPEN: 

 Letní kino Sedlčany, vztěžek byl poskytnut na Domácí hospic Křídla Sedlčany.  

 ZÁŘÍ:  

 Za jednu ze zásadních akcí tohoto roku považujeme charitativní akci Běh pro Křídla. Tato akce zaktivizovala, stmelila a 
povzbudila celz tzm našeho hospice. Byla potřeba velká propagace, vytyčení trasy, zajištění cen a občerstvení. K naší 
radosti se zapojilo i nemálo dobrovolníků, kteří přispěli k úspěchu akce. Samotného běhu se zúčastnilo přibližně 150 
malzch i velkzch závodníků, účastníků akce, kteří přišli povzbudit a přispět na hospic Křídla přišlo však mnohem více.  
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ŘÍJEN:  

 Prezentace Domácího hospice Křídla Sedlčany v církvi CBH 
v Roudnici nad Labem. 

 Školení pro zdravotní sestry od společnosti HARTMANN – RICO a.s. 
 Fešárna pro Domácí hospic Křídla Sedlčany. 
 Celostátní konferenci paliativní medicíny v Olomouci navštívily naše 

dvě lékařky a tři zdravotní sestry. 
 Účast ve sněmovně Parlamentu při projednávání otázky kvalitní 

paliativní péče jako prevence eutanázie. 
 

LISTOPAD: 

 Pozůstalostní vzpomínkové setkání s blízkzmi a pečujícími osobami. 
 Školení první pomoci 

 
PROSINEC: 

 Teambuildingové setkání multidisciplinárního tzmu Na Vysokém Chlumci, poděkování tzmu za jejich práci. 
 Navštívili jsme oddělení paliativní péče v Příbramské nemocnici. 
 Získali jsme parkovací místo v Sedlčanech pro služební automobil, kterz je denně využíván k vzjezdům za pacienty do 

jejich domácího prostředí. 
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Fundraising a dárcovství 
Jako malá nezisková organizace stále hledáme zdroje 
financování naší služby, což je pro každou neziskovou 
organizaci mnohdy nelehkz úkol. Proto vítáme jakoukoli 
finanční i nefinanční podporu, která zcela zásadním vlivem 
přispívá k zajištění samotného provozu naší činnosti a ke 
zkvalitnění námi poskytovanzch služeb pacientům.  

Naše činnost zůstává zatím závislá na finančních darech od 
jednotlivců a různzch institucí. Další část příjmů získáváme 
na základě různzch vypsanzch grantů a poskytovanzch 
dotací a minimální část od samotnzch pacientů. Naše 
organizace není zatím hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění z důvodů nastavení velmi obtížně splnitelnzch 
podmínek. 

Jen tedy díky vícezdrojovému financování se daří pokrzt 
náklady hospice. Nebzt dárců z řad jednotlivců, firem, 
soukromzch nadací, nadačních fondů, podpory města 
a obcí v dojezdové vzdálenosti hospice, nemohli bychom 

domácí paliativní péči poskytovat těm, kteří to nejvíce 
potřebují, tedy lidem nacházející se v terminálním stádiu 
onemocnění, kteří si přejí dožít doma. Za tuto podporu 
všem velice děkujeme. 

Je velmi povzbuzující, že Domácí hospic Křídla Sedlčany je 
podporován městem Sedlčany a obcemi ležícími v 
dojezdové vzdálenosti hospice. Všem patří velkz dík za jejich 
přízeň a podporu. Narůstá i počet dárců z řad veřejnosti, 
kteří pravidelně přispívají měsíčními částkami. Je to pro nás 
zpětná vazba o pozitivním vnímání naší práce v regionu 
Sedlčanska. 

Za podporu děkujeme i všem individuálním dárcům 
a pořadatelům benefičních akcí, protože bez ní by domácí 
hospic nemohl naplňovat své poslání. 

Bez Vaší pomoci by nemohlo bzt v roce 2019 domácím 
hospicem doprovázeno 25 umírajících lidí. Díky za Vás, za 
Vaší štědrost a zájem pomoci. 
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Dárcovství v roce 2019 
Od Krajského úřadu Středočeského kraje jsme na základě 
žádosti do humanitárního fondu na Odboru zdravotnictví 
získali finanční prostředky na 0,5 úvazku pro zdravotní 
sestru na půl roku. 

Od Městského úřadu Sedlčany jsme obdrželi finanční pomoc 
na nákup zdravotnickzch a kompenzačních pomůcek. 

Charita Česká republika nám poskytla finanční prostředky 
na mzdu administrativního pracovníka po dobu 2 měsíců. 

Od Vzboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme získali 
finanční podporu, ze které jsme zakoupili 2 oxygenatory.  

Od nadačního fondu UMĚNÍ DOPROVÁZET jsme získali 
finanční prostředky k nákupu lineárního dávkovače léků. 

Obdrželi jsme dar v podobě notebooku od firmy 
CompuGroup Medical CZ/SK, kterz je nezbytnz pro 
administrativní záležitosti a po celz rok pomáhal udržet 
chod naší služby.  

Putovní kasička putovala do Kávy svět v Sedlčanech, do 
cukrárny Klára café Votice, Lékárna Votice, Centrum Petrklíč, 

Vinotéka Haník a Haníková Sedlčany, Pekárna a kavárna 
Křepenice a do městské knihovny v Sedlčanech. 

Tzm světové školy při 2. ZŠ propojení se zapojil do podpory 
pro náš hospic. 

V letních měsících probíhalo mobilní letní kino Sedlčany, 
vztěžek šel na Domácí hospic Křídla (článek v Sedlčanském 
kraji). 

Společnost D. I. SEVEN, a.s. nám poskytla nejen finanční 
pomoc, ale i bezplatně zapůjčila služební vůz Škoda Fabia. 

Také jsme obdrženi finanční prostředky na mzdy od 
Maranathy z.s., PASSERINVEST GROUP a.s.. 

Od společnosti LB BOHEMIA, s. r. o. jsme získali polohovací 
postel a invalidní vozík. 

Od Monety Bank jsme získali finanční prostředky na lineární 
dávkovač. 
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Podporují nás 
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Města, obce, úřady: 

Krajskz úřad Středočeského kraje, Město Sedlčany, Obec Kosova hora, Městys Vysokz Chlumec, Obec Sedlec-Prčice, Obec 
Nalžovice, Obecní Svatz Jan, Obec Křepenice, Obec Nechvalice, Obec Milešov, Obec Klučenice, Obec Štětkovice a Obec 
Jesenice. 

Firmy, nadace a nadační fondy: 

Lékárna Sedlec Prčice, CompuGroup Medical Česká republika s.r.o, Umění doprovázet, Zemědělská společnost Kosova 
Hora, D.I.Seven, Charita Česká republika,VDV-Nadace Olgy Havlové, Maranatha z.s., PASSERINVEST GROUP a.s., MONETA BANK,  
LB BOHEMIA, s.r.o., Život dětem, o.p.s., Arcidiecézní Charita Praha 

Církve: 

Apoštolská církev, Církev Adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Římskokatolická církev 

Ostatní dárci:   

Děkujeme všem dárcům, vážíme si nesmírně jejich podpory a pomoci, bez nich by naše činnost neexistovala.  
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Hospodaření 
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Vzkaz zisku a ztráty 
organizace 
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