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1. Úvodní slovo ředitele
Rok 2005 byl prvním rokem naplňování nové koncepce navazující na předchozí rozvoj domova.
Vzájemnou komunikací obyvatel a výboru obyvatel
se zaměstnanci a vedením domova se našly další možnosti, jak dále zlepšovat současnou vysokou kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Domov reaguje na měnící se
potřeby a očekávání jeho obyvatel a tomu přizpůsobuje
i rozsah služeb. Personálně byl posílen úsek rehabilitace,
zvýšil se počet pracovníků v přímé péči a v krátké době se
potvrdilo, že vytvoření systemizovaného místa psychologa byl krok správným směrem.
Díky dílčím stavebním úpravám se podařilo rozšířit
nabídku relaxačních míst mimo hlavní objekt. V budově se systematickým zabudováváním prvků prostorové
orientace zlepšují podmínky pro pohyb a orientaci klientů
se zrakovým postižením.
Minulý rok byl také rokem v mnoha pohledech
přípravným. Byl odveden velký kus práce na přípravách
projektových dokumentací poslední etapy dostavby budovy a přestavby čtyřlůžkových pokojů na méně lůžkové.
Domov se také intenzivně připravuje na změnu zákona
o sociálních službách. Legislativní proces se značně urychlil a věřím, že vyústí v přijetí nového zákona.
Očekávám, že kromě mnoha nových povinností nám
nový zákon umožní i pružněji reagovat na měnící se potřeby obyvatel domova s cílem být organizací poskytující
široké spektrum kvalitních služeb, o které bude i do budoucna ze strany příjemců zájem.
Ing. Jiří Procházka
ředitel domova Palata

2. Moderní pracoviště v historickém objektu Palaty
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Vedení domova a jeho zaměstnanci, za významné podpory zřizovatele Magistrátu hl. m.
Prahy, České spořitelny a.s., odborných pracovišť a ostatních příznivců domova usilují o vytvoření moderního pracoviště pro poskytování služeb zrakově postiženým spoluobčanům.
Jen na takto budovaném pracovišti je možné naplnit hlavní cíle koncepce Palaty, kterými jsou:
• vytvořit na Palatě podmínky, kdy klient je vnímán jako plnohodnotný partner
při vytváření životních podmínek
• stabilizovat personální obsazení klíčových pozic a zvyšovat u zaměstnanců pocit
sounáležitosti k Palatě
• ve výhledu dlouhodobě stabilizovat ﬁnancování domova s využitím dalších zdrojů.
Palata si udržuje již 112 let své původní poslání a to být domovem pro nevidomé.
Organizace citlivě využívá významného vkladu, krásného historického prostředí, do kterého systematicky, podle pečlivě zpracovaného manuálu, vnáší nové moderní poznatky péče
o zrakově postižené.
Organizace má zpracované standardy ošetřovatelské péče, kterými se řídí ošetřující personál a které vedou ke zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Také širokou nabídkou skupinových a individuálních terapií podporují zaměstnanci Palaty
obyvatele k aktivnímu životu a uspokojování osobních potřeb, přání a očekávání.
K modernímu pracovišti patří též kvalitní zázemí pro zaměstnance a péče o jejich další
vzdělávání. Organizace má vytvořený systém vzdělávání, který průběžně aktualizuje. Je kladen
důraz na využívání nových poznatků při poskytování kvalitních služeb.
Nedílnou součástí moderního pracoviště je i efektivní kontrola. Kontrolní mechanismy
jsou součástí většiny vnitřních předpisů. Výsledky kontrol jednotlivých činností jsou nejen podkladem pro odstraňování nedostatků, ale především jsou využívány v prevenci a při hledání
nových pracovních postupů.

3. Základní informace o Palatě
3.1 Zřizovatel
Zřizovatelem Palaty – Domova pro zrakově postižené, příspěvkové organizace, je Hlavní
město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí 2.
Předmět činnosti byl v roce 2005 přeformulován a je upraven zřizovací listinou ze dne
1. 9. 2005 takto:
• Komplexní péče o zrakově postižené dospělé občany formou denního, týdenního
i celoročního pobytu.
• Rehabilitace po ztrátě zraku – výuka prostorové orientace a sebeobsluhy.
• Organizování individuálních služeb.
• Poskytování zdravotní péče.
3.2 Poskytované služby
A/ Rezidenční služby
Zahrnují ubytování, stravování, péči o prádlo a úklid, sociální a psychologické poradenství, terapie a aktivity, zdravotní služby - lékařské, ošetřovatelské, rehabilitační.
B/ Doplňkové služby
Jedná se o další hrazené služby: kadeřnické služby, pedikúra, rekondiční masáže,
rehabilitace, doprava osobním automobilem, nákupy potravinářského a osobního
zboží.
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3.3 Počet a struktura obyvatel domova, ubytovací kapacita
V roce 2005 byla Palata domovem pro 155 klientů. Průměrný věk je 80 let. Vedle
zrakového postižení má většina obyvatel i další zdravotní handicapy. Pro klienty Palaty je
typické kombinované postižení, které s sebou přináší stáří. Struktura obyvatel se mění,
zejména z hlediska náročnosti na ošetřování a obsluhu. O 18 % vzrostl, oproti r. 2004,
počet obyvatel s potřebou podávání stravy na lůžku.
Z hlediska mobility se o 26 % zvýšil počet obyvatel, kteří používají k chůzi chodítko,
o 40 % se zvýšil počet obyvatel užívajících k chůzi francouzské berle nebo hole, o 11,4 %
se zvýšil počet obyvatel na invalidním vozíku.
Zvýšil se počet obyvatel používajících inkontinenční pomůcky o 7 %. Zvýšil se počet
obyvatel handicapovaných hluchoslepotou o 16,7 %.
V roce 2005 bylo přijato 35 nových obyvatel k dlouhodobému pobytu.
3.4 Koncepce domova Palata
Rozvoj domova Palata je realizován na základě schválené koncepce na léta 2005 2008, která je výsledkem týmové práce nejen managementu, ale i dalších zaměstnanců.
3.5 Vnitřní normy organizace
Kromě běžných novelizací interních směrnic domova byly vydány další vnitřní normy
domova. Organizační normy jsou zpracovávány tak, aby jasně určovaly pravidla chování
a pomáhaly vytvářet transparentní prostředí. V roce 2005 byly vydány:
• směrnice o hospodaření s ﬁnančními prostředky a cennostmi obyvatel
• bezpečnostní směrnice – o ochraně osobních dat
• směrnice o organizování autoprovozu
• směrnice o zadávání zakázek.

4. Personalistika a vzdělávání pracovníků
4.1 Personalistika
V roce 2005 pracovalo na Palatě celkem 99 zaměstnanců, někteří s částečnými
úvazky (v průměru 88,5 přepočtených zaměstnanců). V tomto roce nastoupilo 30 zaměstnanců a 23 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr (z toho 7 ve zkušební době,
5 odešlo do důchodu).
Počet přepočtených zaměstnanců podle úseků:
Provozní úsek
30,4
Sociální úsek
11,6
Zdravotní úsek
46,5
Pro co nejlepší zabezpečení potřeb obyvatel byla upravena struktura zaměstnanců,
zejména se posílil počet zaměstnanců v přímé péči.
Úpravou limitu zaměstnanců ze strany zřizovatele a organizačními opatřeními se podařilo zvýšit počet zaměstnanců v přímé péči o 6,5 zaměstnance, tj. o 12 % proti předchozímu roku. Oddělení rehabilitace bylo posíleno o 2 zaměstnance, ošetřovatelské úseky
o 3,5 zaměstnance.
Důležitou změnou bylo zřízení funkce psychologa. Psycholog pracuje v domově na
plný pracovní úvazek.
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Vedení domova se snaží vybudovat systém dobrovolných pracovníků v domově.
V roce 2005 pracovalo na Palatě 5 dobrovolníků.
Dlouhodobě spolupracujeme se školami a organizujeme pro studenty praxe. V roce
2005 absolvovalo:
týdenní a vícedenní praxi 98 studentů z VOŠ sociální Praha a Jihlava
denní praxi
20 studentů ze SSŠ sv. Zdislavy Praha.
4.2 Vzdělávání
V souladu s koncepcí prosazuje vedení domova udržování kvaliﬁkace a prohlubování
odbornosti svých zaměstnanců. V roce 2005 absolvovalo:
• 14 zaměstnanců kurz pedagogického minima práce se zrakově postiženými
•
4 zaměstnanci sanitářský kurz
•
1 zaměstnanec kurz integrovaného výcviku v krizové intervenci
•
6 zaměstnanců 3týdenní kurz ošetřovatelské rehabilitace.
Zaměstnanci v přímé péči se zúčastnili 5 externích seminářů zaměřených na problematiku ošetřovatelské péče a 3 seminářů k problematice zavádění standardů.
Zaměstnanci domova mají možnost pracovat pod supervizí. Uskutečnila se jedna
manažerská a tři skupinové supervize.

5. Aktivity a terapie pro obyvatele
Rok 2005 byl charakteristický zvýšenou snahou zaměstnanců o aktivizaci obyvatel,
a to i proto, že se výrazně zvětšil počet imobilních a obtížně pohyblivých klientů. Vzrostl počet
obyvatel účastnících se akcí mimo domov, zvýšil se počet obyvatel na skupinových aktivitách.
Podařilo se rozšířit zájem o individuální aktivity.
5.1 Podíl obyvatel na organizaci a řízení domova Palata
Dlouhodobě se osvědčilo a je vítáno
• pravidelné setkávání obyvatel s vedením domova
• řešení různých otázek ve výboru obyvatel (např. hospodaření s kulturním fondem)
• spolupracování obyvatel ve stravovací komisi
• získávání názorů obyvatel dotazníkovou formou. Cílem dotazníkových akcí je pochopit potřeby
a očekávání
obyvatel a poznat
jejich názory na
kvalitu poskytovaných služeb.
Potřeby obyvatel
jsou respektovány
a zapracovávají se
do plánů (např. do
skladby jídelníčku,
rozšíření aktivit).
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5.2 Terapie
Terapie je organizována ve třech rovinách:
• adaptační psychoterapie (výcvik prostorové orientace, používání kompenzačních
pomůcek)
• skupinové terapie (ergoterapie, trénování paměti, čtení knih a tisku, muzikoterapie,
teatroterapie)
• individuální terapie (podle potřeb a zájmu klienta).
5.3 Kroužky
Také v roce 2005 obyvatelé rádi navštěvovali kroužky
• ergoterapeutické (keramika, košíkářství, textilní dílna, vaření, výroba svíček)
• divadelní (skupina Kopretina).
5.4 Kulturní, vzdělávací a společenské akce, výlety
Akce v domově
Palata je zařízením otevřeným pro veřejnost, potenciální klienty, odborníky a postupně se tak naplňují dlouhodobé cíle koncepce domova. Kulturní a společenské akce jsou
přístupné nejen obyvatelům a příbuzným, ale i veřejnosti.
Zaměstnancům domova se daří udržovat dlouhodobou spolupráci s hudebními
skupinami, uměleckými soubory, hudebními školami, zahraničními soubory a známými
hereckými osobnostmi, kteří pravidelně na Palatě účinkují a jsou ve velké oblibě obyvatel.
Jejich vystoupení má často i beneﬁční charakter.
Na koncertech se vystřídali např.: Branická dechovka, Jihočeská dechovka Babouci,
Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, Hudba hradní stráže, Mini Band, zpěváci Státní opery,
folklorní soubor Mateník, koncerty vážné hudby ve spolupráci s Deylovou konzervatoří,
Nadací Gabriel atd.
V domově se konalo i divadelní představení, a to divadlo jednoho herce „Eliška Přemyslovna“. Hru napsal obyvatel domova pan ing. Čestmír Vidman.
Koná se pravidelně kavárna s programem a občerstvením.
Na besedy s obyvateli přicházejí cestovatelé, pracovníci médií, lékaři, zástupci občanských sdružení, politici a další osobnosti.
Tradiční je vítání jara pálením čarodějnic, grilováním a zpěvem. Zpívání u táboráku
se pořádá od jara do podzimu. Tyto akce probíhají v areálu domova a zúčastňují se jich
obyvatelé, příbuzní, přátelé a hosté.
Z iniciativy obyvatele pana Miloslava Voldřicha vznikla nová tradice, oblíbené setkávání obyvatel při dechovce a povídání, které pan Voldřich pravidelně připravuje. Setkávání
se konají v budově a v létě za dobrého počasí také v zahradě.
Pravidelně každý týden a zejména v období svátků probíhají v domově bohoslužby.
Každoročně slavíme výročí založení Palaty. Na tento společenský a kulturní den se obyvatelé
vždy velmi těší a sami se podílí na tvorbě programu. Oslav se zúčastňují zástupci zřizovatele,
původního zakladatele ústavu České spořitelny a další hosté. Tento den byl zároveň v roce
2005 spjat se Dnem otevřených dveří na Palatě pro odbornou i laickou veřejnost.
Akce mimo domov
Během roku obyvatelé navštívili 3 divadelní představení („Netopýr“ v Hudebním
divadle Karlín, „Loupežník“ a „Horoskop pro Rudolfa II.“ v Divadle Na Fidlovačce),
2 koncerty a 1 baletní představení (varhanní koncert v Týnském chrámu, Vánoční rolnička v Národním domě na Smíchově, balet Arabesky, České jesličky, Pohádka o Princezně
Zlatovlásce v Kongresovém centru Praha).
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Obyvatelé shlédli 1x haptickou výstavu v Náprstkově muzeu, 2x haptickou výstavu
v Galerii Oliva. Na výletech navštívili obyvatelé zámek Červená Lhota, skanzen Veselý Kopec a další zajímavá místa. Dalším každoročním výletem je projížďka parníkem po Vltavě.
Obyvatelé navštívili botanickou zahradu Fata Morgana. Během vánočního období - adventu uskutečnili 3x procházku po vánočně vyzdobeném Staroměstském náměstí.
Stále oblíbeným výletem je návštěva Zoologické zahrady v Praze. Obyvatelé tentokráte měli možnost pohladit a krmit žirafy, želvy, hady a prohlédnout si haptickou výstavu
artefaktů. Počet účastníků těchto aktivit se oproti r. 2004 zvýšil průměrně o 10 %.
5.5 Statistika skupinových a individuálních aktivit:
Skupinové aktivity:
Název aktivity

Četnost

Průměrný
počet účastníků
rok 2004

Průměrný
počet
účastníků
rok 2005

Meziroční
rozdíl
v%

Kondiční cvičení

2x týdně

16

22

37,5

Trénování paměti

3x týdně

12

12

0

Čtení na pokračování

1x týdně

12

12

0

1x měsíčně

16

16

0

Oslava narozenin obyvatel
Kavárna

1x týdně

35

40

14

Poslech vážné hudby

1x týdně

25

35

40

Poslech mluveného slova (čtení CD knih)

1x týdně

25

29

16

Adaptační skupina

1x týdně

15

15

0

Keramika

1x týdně

10

14

40

Setkání při dechovce

1x týdně

10

5

-50

Ruční práce

1x týdně

12

18

50

Canisterapie

1x týdně

5

5

0
-41

Individuální aktivity
Půjčování zvukových knih + knihy v braillu

1x za 2 týdny

17

12

Individuální čtení

denně

25 obyv./týden

25

0

Individuální adaptační pohovory

denně

40

45

12,5

Cvičná kuchyňka (vaření)

1x týdně

6

9

50

Canisterapie

1x týdně

6

9

50

Při práci v ergoterapeutické dílně se obyvatelům terapeuti věnují individuálně s ohledem na nutnost asistence vzhledem ke zrakovému handicapu klientů. Terapeut během
práce klientovi pomáhá a činnost předem připravuje.
Obyvatelům se individuálně věnují i dobrovolníci a praktikanti. Na přání klienta nabízejí četbu denního tisku, knížek, časopisů. Společně poslouchají rozhlas, hudbu, mluvené
slovo. Připravují klientům na pokojích individuální ruční práce a vzájemně si vyprávějí.
Dobrovolníci i praktikanti se podílí i na kulturních a společenských akcích – poslech
a povídání o operách našich skladatelů, pořady o Karlu Hašlerovi, písničky u kytary atd.
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5.6 Statistika skupinových a individuálních aktivit klubu „Kopretina“
(zrakově a mentálně postižení obyvatelé Domova – 16 obyvatel)
Skupinové aktivity:
Četnost

Průměrný
počet účastníků
rok 2004

Průměrný
počet
účastníků
rok 2005

Meziroční
rozdíl
v%

Kondiční cvičení

3x týdně

12

12

0

Trénování paměti

3x týdně

12

12

0

1x měsíčně

8

8

0

Kavárna

1x týdně

12

12

0

Poslech vážné hudby

1x týdně

4

4

0

Název aktivity

Oslava narozenin obyvatel

Poslech mluveného slova (čtení CD knih)

1x – 2x týdně

4

4

0

Ruční práce

3x týdně

12

12

0

Keramika

1x týdně

12

12

0

1x za 2 týdny

7

10

43

Půjčování zvukových knih + knihy v braillu
Cvičná kuchyňka (vaření)

1x týdně

8

8

0

Divadelní soubor Kopretina

2x týdně

8

8

0

Canisterapie

1x týdně

0

13

100

Skupina mentálně postižených obyvatel se schází denně se svými terapeuty, kteří se
jim věnují jak skupinově, tak individuálně. V domově mají vlastní klubovnu, kde se mohou
setkávat i mimo stanovený program. Klubovna je vybavena klavírem, televizí, videem,
televizní lupou a obyvatelé ji rádi využívají. Mají ji vyzdobenou vlastními výrobky, hlavně
kopretinami podle názvu své skupiny.
Klub Kopretina se pravidelně účastní sportovních her v ÚSP Svojšice, Kytlického
klikobraní, soutěže ve společenském tanci v DD Bohnicích atd.
Divadelní soubor Kopretina účinkoval v Domově Palata, v Paláci Akropolis na Festivalu Integrace Slunce, poprvé i na festivalu Mezi Ploty v Praze Bohnicích, ve skanzenu
v Sedlčanech, v Domově důchodců v Dobřichovicích.
5.7 Kulturní fond obyvatel
Fond je určen pro zajištění potřeb obyvatel, které nemohou být hrazeny z rozpočtu
organizace. Jeho příjmy tvoří ﬁnanční dary.
Zůstatek z r. 2004 činil
117 793,39 Kč
V roce 2005 příjmy činily 117 419,33 Kč
Zdroje celkem činily
Z toho:
Čerpáno v r. 2005

235 212,72 Kč

Zůstatek do r. 2006

56 611,33 Kč

178 601,39 Kč
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Výdaje KFO za rok 2005
Rozpočet 2005

Skutečnost 2005

Hudební produkce

Položka

41 750

40 000

46 559

Výlety, výstavy

14 473

15 000

12 303

737

1 000

312

Občerstvení

45 900

40 000

23 885

Vstupné - divadlo

28 978

30 000

11 400

Dopravné

24 433,50

25 000

10 515

Krmivo pro ptáky

Rámování obrazů

Čerpání 2004

0

2 000

Foto materiál a služby

21 733

20 000

Vánoční dárky

21 457,50

Dary k výročí
Květiny
Materiál pro terapie
Knihy
Celkem výdaje

2 150
4 256
49 689,50
1 588
257 145,50

12 801
14 419,50

20 000

8 225

17 000

13 195

1 000
45 000
1 500
257 500

0
24 986,89
0
178 601,39

5.8 Spolupráce s příbuznými
Udržování kontaktu klienta s jeho rodinou aktivně podporujeme organizováním „Setkávání s příbuznými a přáteli obyvatel“. Bohužel, jako v minulých letech, tak i letos byl
zájem příbuzných o tuto formu spolupráce velmi malý. V daleko větší míře využívají příbuzní
individuální rozhovory s jednotlivými zaměstnanci a psychologem. Příbuzným jsme zaslali
výroční zprávu a dotazník spokojenosti.

6. Zdravotní a ošetřovatelská péče
Rok 2005 byl na úseku zdravotní a ošetřovatelské péče zaměřen na prohlubování diferencované péče o obyvatele. Tento trend byl podpořen a umožněn systémem průběžného
vzdělávání zaměstnanců zaměřeným na práci se zrakově postiženými, krizovou intervenci
a rehabilitaci.
Zdravotní, lékařská a ošetřovatelská péče je poskytována v komplexním pojetí všem obyvatelům domova Palata. Veškerou zdravotní péči zajišťují odborně erudovaní zaměstnanci.
Diferencovaná ošetřovatelská péče se odvíjí v návaznosti na ordinace praktického lékaře a další indikace konziliárních specialistů. Lékařské ordinace jsou poskytovány rovněž v prostorách
domova a skýtají tak obyvatelům dostupnost odborné péče bez náročnosti na transport.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajištěna v těchto oblastech:
základní péče

komplexní péče

poskytování zdravotnických služeb, počínaje osobní asistencí při hygienické péči, provádění základních ošetřovatelských úkonů, sledovaní psychické
a fyzické kondice včetně vyhodnocování, naplňování biopsychosociálních
a osobních potřeb klienta, zajištění pořádku a čistoty prostředí
diferencovaná a komplexní ošetřovatelská péče, podávání léků, aplikace inzulínu, injekční terapie, dermatologické a oftalmologické ordinace, převazy, sledování fyziologických funkcí, vedení zdravotnické
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rehabilitační péče
lékařská péče

estetická péče

dokumentace a plnění ošetřovatelských procesů podle individuálních
cílů ošetřovatelského plánu
pasivní a aktivní cvičení, rehabilitace na lůžku u ležících obyvatel, léčebný tělocvik, aplikace parafínových a léčebných obkladů, aplikace
rašeliny, lokálně solux a biolampa, masáže, mechanoterapie
praktický lékař
2x týdně
stomatolog
1x týdně
oftalmolog
2x měsíčně
dermatolog
1x měsíčně
diabetolog
1x měsíčně
ortoped
1x měsíčně
psychiatr
1x měsíčně
pedikúra klasická
1x měsíčně
speciální pedikúra pro diabetiky 2x měsíčně
kadeřnické služby
1x týdně
masáže
1x týdně

7. Psychologická péče
Obyvatelům Palaty je poskytována také péče psychologická. Konzultací s psychologem
využívají nejen obyvatelé samotní, ale také jejich rodinní příslušníci. Náplní činnosti psychologa
je především krizová intervence, individuální psychoterapeutická péče o obyvatele v adaptační
fázi, v obzvláště obtížných životních situacích, a péče o obyvatele s psychiatrickými diagnózami. Stálá přítomnost psychologa dále umožňuje kontinuální psychodiagnostickou činnost,
psaní psychologických zpráv i průběžné hodnocení psychického stavu obyvatel a podílení se
tak na vytváření plánu individuálního rozvoje každého obyvatele. Nabídka aktivit pro obyvatele je dále rozšířena o možnost nácviku relaxačních technik, příp. individuální muzikoterapii.

8. Rozbor hospodaření
8.1 Výnosy
K vyrovnanému rozpočtu výraznou měrou přispěla výše neinvestičního příspěvku od
zřizovatele a státní dotace na lůžko.
Název

Skutečnost k 31.12.2005
v tis. Kč

Výnosy v %
k celkovým výnosům

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele

12 467

Státní dotace na lůžko

12 610

32,26

Příjmy od obyvatel

11 519

29,47

Výnosy z úroků
Investiční fond - převody
Rezervní fond - převody
Ostatní výnosy
Celkem výnosy v roce 2005

31,34

17

0,05

2 040

5,22

399

1,02

32

0,08

39 084
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8.2 Náklady
Zvýšení nákladů v roce 2005 ovlivnily v domově zejména tyto skutečnosti:
• zvýšení prostředků na platy
• zvýšení odpisů
• zvýšení ceny el. energie, vody, plynu
Přes tyto negativní vlivy se realizací technických opatření podařilo oproti roku 2004 snížit
spotřebu elektrické energie o 3,4 %, spotřebu vody o 13 %, spotřebu plynu o 4,1 %.
Název

Skutečnost k 31.12.2005
v tis.Kč

Náklady v %
k celkovým nákladům

Materiálové náklady - potraviny

3 484

Materiálové náklady - spotřeba energie

3 050

7,81

Materiálové náklady - DHM

1 000

3,90

Materiálové náklady - spotřební mat.

8,92

1 429

3,66

Osobní náklady

21 450

54,94

z toho mzdy a OON

15 896

40,71

Údržba a opravy

2 012

5,15

Služby

2 005

5,14

3 699

9,47

Odpisy
Celkem náklady v roce 2005

39 044

8.3 Hospodářský výsledek
Název
Celkem výnosy v roce 2005
Celkem náklady v roce 2005
Hospodářský výsledek v roce 2005

Skutečnost k 31.12. 2005 v tis. Kč
39 084
39 044
40
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9. Investiční výstavba
Do modernizace a investiční výstavby domova Palata bylo v roce 2005 vloženo
celkem 10 464 894 Kč.
Z řady akcí stojí za zmínku:
• úprava atria A s bezbariérovým přístupem
• oprava chodby v přízemí A s aplikací prvků prostorové orientace
• rekonstrukce garáží
• projektová dokumentace na dostavbu Palaty
• projektová dokumentace na úpravu vícelůžkových pokojů
• oprava přístupové cesty a schodiště

Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Lesy hl. m. Prahy byly opraveny další cesty v parku.
Koncepčním záměrem vedení je snížit počet obyvatel ubytovaných v jednom pokoji. Byla
zpracována studie na snížení počtu vícelůžkových pokojů a připraveny podmínky pro realizaci
v r. 2006.

10. Public relations
•
•
•
•
•
•
•
•

vydána výroční zpráva za rok 2004 a předložena zřizovateli, sponzorům, příbuzným,
odborné veřejnosti a ostatním partnerům
doplněny webové stránky o anglickou verzi, výroční zprávu, zpravodaj Palaty, kulturní
akce, mluvenou verzi
prezentace na ČT2 v pořadu Za zdí
prezentace v rozhlasu Radiožurnál na téma: Proč je slepota kontraindikací pro přijetí do DD?
prezentace na veletrhu non – handicap – výstavní stánek
vydáván pravidelně 6x do roka časopis Zpravodaj. Je vydáván v černotisku, Braillově
písmu a namluven na audiokazetu
informace o životě na Palatě v prosklených vývěskách pod vchodem do areálu
prezentace výrobků obyvatel na veřejných prodejních výstavách.

11. Sponzoring
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Od roku 2000 postupně rozvíjíme činnost na úseku sponzoringu.
Pro Palatu pracoval externí fundraiser. Výsledky práce na úseku fundraisingu potvrzují
efektivitu této činnosti. V r. 2005 jsme zpracovali 9 projektů pro sponzory a 6 jich bylo úspěšných.
Bylo uzavřeno celkem 102 darovacích smluv a získali jsme celkem hodnotu 1 198 574 Kč,
z toho ve ﬁnančním plnění 900 529 Kč.
Výsledkem této práce je navázání trvalé spolupráce se zakladatelem Palaty Českou
spořitelnou a.s. Dary od tohoto tradičního sponzora jsou obrovskou pomocí v našem úsilí
o zkvalitnění života zrakově postižených obyvatel.
Hlavní partneři roku 2005
Rodiny Šediva a Stejskalova věnovaly částku 243 855,60 Kč na nákup kompenzačních
pomůcek a nábytku.
Česká spořitelna a.s. věnovala částku 240 849,50 Kč na pořízení dvou elektrických invalidních vozíků.
Významní sponzoři roku 2005
Dárce

Částka

Určení

Lédl Miroslav

12 000

Fotograﬁe

Martiňáková Eva

15 000

KFO, prezentace organizace, nákup audiotechniky

Liftec CZ spol. s r.o.

50 000

KFO

Meyra ČR, s.r.o.

10 990

vozík Meyra 8790 chodítko Meyra 2200

Natali Miluše

50 000

nákup zeleně do zahrady

Nadace Charty 77

10 000

pořízení zdravotnických pomůcek do koupelen

Ing. Petr Horák

11 300

strom č.26B

Karimpol International s.r.o.

30 000

stromy č.25.26A,28A,22C

Lékárna u Babora

10 000

pořízení zdravotnických a rehabilitačních zařízení a přístrojů

MUDr. Filip Janků

40 000

vybavení sesterny a prezentace organizace

Máchová Vlasta

10 000

KFO

Sjors Lemberk

10 000

KFO

Další dárci roku 2005
Lukešová Hana, Bundová Jiřina, Kucián Josef, Vinzensová Jana, Mařík Petr, Dražďáková
Olga, MePro Trading, Čumrdová Ivana, Průchová Josefa, Černá Vlasta, MUDr. J. Heresová, Horák Jiří, Štorková Eva, Brabec Edvard, Davídek Zdeněk, Ing. Švejkovský Jan, ODS Košíře Motol,
Horký Bořek, Centra, a. s., Ing. Bratský Petr, Fillner Karel, Chaloupecký Václav, Tylová Šárka,
Ledecký Luboš, Sklenář Miroslav, Přikryl Petr, Kapitánová Eliška, Šilarová Monika, Konečný Radek, Ing. Vitha Jiří, Liška Jan – Klarton, Veřejné zakázky s.r.o, Pěnkava Karel, Pražák Karel, Zaněk Tomáš, Klogner Petr, Zichová Jitka, Holubová Jarmila, Novis, s.r.o., Nastoupilová Helena,
Kaziko, a. s., Ing. Kovařík Zdeněk, Ing. Lehmann Stanislav, Ing. Arch. Reml Tomáš, Klub přátel
starého Smíchova, Heissler Herbert, Jereminová Lada, Pavlas Bohuslav, Šilhán Josef, Tichý Jan,
Tašev Nikola, Mgr. Černý Bohumil, Veitová Soňa, Kotlíková Iva, Růžičková Jiřina, Mgr. Novotná L., Popova – Alabozova Lubomíra, Hlušková Lidmila, Maříková Jana, Skrip Marian, Ateliér
Genesis s.r.o., Typaz s. r. o., Ing. Horsák Stanislav, Votavová Bohumila, Malý Zbyněk, ČR - ČOI,
Melichar Adolf, Ryšavý František, Darebník Josef, Vopalecký Antonín, Smirnyy Serghyi, Eremin
Oleg, Nečesaný Jindřich, Kyndl Tomáš, Břicháčová Petra, Pechač Zdeněk, Pobišová Svobodová
Michaela, Svoboda Miroslav, Honus Jiří, Shrbrná Ilona, Škaloudová Hana, Hilscherová Lucie.
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12. Poděkování
Děkujeme Vám všem, kteří podporujete různými
formami naši organizaci a přispíváte tak k rozvoji
Palaty. Především děkujeme zřizovateli – Hlavnímu
městu Praha – za ﬁnanční podporu, bez které by nešlo
realizovat dostavbu Palaty.
Velmi si ceníme dlouhodobé spolupráce s naším
tradičním sponzorem – Českou Spořitelnou, a. s. –
a děkujeme jejím představitelům za podporu a dary.
Ředitel děkuje všem členům Výboru obyvatel za
práci vykonanou v uplynulém roce.
Děkujeme všem ostatním dárcům, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům za hmotnou a morální
podporu. Vážíme si každé ﬁnanční částky, se kterou
jste na nás pamatovali. Taktéž si vážíme všech věcných
darů, které pomáhají zlepšovat prostředí a zvyšovat
kvalitu života obyvatel.

PA L ATA
Domov pro zrakově
postižené
Na Hřebenkách 5
150 00 Praha 5
tel.: 257311930-932
e-mail: servis@palata.cz
www.palata.cz

