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1. Slovo ředitele

Vážená čtenářko, čtenáři,

dostává se Vám do rukou naše výroční zpráva za 
uplynulý rok 2006. Chceme Vám přiblížit práci vykoná-
vanou v domově a podělit se o úspěchy, kterých bylo 
dosaženo.

V přímé péči se nám podařilo rozšířit a přizpůsobit 
nabídku terapií a postupně zvyšovat podíl individuálních 
služeb klientům.

S podporou zřizovatele a díky mimořádnému úsilí 
zaměstnanců, příbuzných a přátel klientů se v loňském 
roce výrazně zvýšil v domově ubytovací standard.

V minulém roce byla schválena nová legislativní 
úprava v oblasti poskytování sociálních služeb. Všem 
účastníkům v systému sociálních služeb přibylo mnoho 
povinností, ale osobně tuto změnu vnímám jako velkou 
příležitost pro další rozvoj služeb, a to samozřejmě i na 
Palatě.

Ing. Jiří Procházka
ředitel domova Palata



32. Naše úspěchy v roce 2006

Naše práce pro klienty přinesla v roce 2006 několik významných zlepšení, 
a to na všech úsecích práce - jak v materiálním zabezpečení, tak ve zdravotní 
a sociální péči i v péči psychologické, a účinnější byla i spolupráce s hlavním 
sponzorem. 

Konkrétně se podařilo zrušit čtyřlůžkové pokoje, zvýšil se počet dvoulůž-
kových pokojů a zvýšila se bezpečnost pohybu klientů po budově rekonstruk-
cí chodeb. Pokračovalo se v doplňování dalších prvků prostorové orientace jak 
uvnitř budovy, tak i v parku. Vytvořilo se další pracoviště a zázemí pro zaměstnance 
v přímé péči.

S úspěchem se setkalo zavedení dvou nových terapií, oblibu si získala zejmé-
na terapie reminiscencí. Stoupla aktivita klientů, výrazně se zvýšil počet akcí 
mimo Palatu.

Posílili jsme psychologickou péči o klienty - do Palaty nastoupil další psycho-
log. Zaměstnanci prošli výcvikem základních počítačových dovedností, kurzem 
první pomoci a přípravou na nový zákon o sociálních službách. Odborní pracov-
níci se zúčastnili mnoha seminářů a školení s tématikou profesní i legislativní.

 Mimořádně úspěšná byla spolupráce s naším tradičním sponzorem – Čes-
kou spořitelnou a.s. V otevřeném prostředí parku byla vybudována nácviková 
plocha pro výuku nevidomých a bylinková zahrada. Zásadní rekonstrukcí prošla 
zubní ordinace. Dnes je vybavena moderním zubním křeslem vhodným i pro 
imobilní klienty a novým nábytkem.

Byly dokoupeny kočárky pro klienty a pořízeno zařízení pro značení prádla. 
Upravili a aktualizovali jsme celý soubor vnitřních předpisů - organizační 

řád, pracovní řád, spisový řád a vnitřní organizační směrnice. Na konci roku byl 
s přispěním klientů nejen aktualizován domácí řád, ale byl také doplněn o posky-
tované služby v souladu s přicházející novou právní úpravou.

3. Základní informace o Palatě

3.1 Zřizovatel a činnost Palaty
Zřizovatelem Palaty - Domova pro zrakově postižené, příspěvkové 

organizace (dále jen Palata) je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mari-
ánské nám 2. 

Předmětem činnosti je:
• Komplexní péče o zrakově postižené dospělé občany formou denního, 

týdenního i celoročního pobytu.
• Rehabilitace po ztrátě zraku – výuka prostorové orientace a sebe-

obsluhy.
• Organizování individuálních služeb.
• Poskytování zdravotní péče.

3.2 Poskytované služby
Palata poskytuje služby, které vyplývají z jejího předmětu činnosti. Zamě-

řuje se i na rozvoj služeb, jejichž výkon lze předpokládat u poskytovatelů 
v souvislosti s připravovaným novým zákonem o sociálních službách. 
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4. Personalistika a vzdělávání pracovníků 

4.1 Personalistika
V roce 2006 pracovalo na Palatě celkem 100 zaměstnanců, někteří s částečnými 

úvazky (v průměru 89,7 přepočtených zaměstnanců). V tomto roce nastoupilo 23 zaměst-
nanců a 24 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr ( z toho 9 dohodou, 8 uplynutím doby 
určité, 1 odchodem do důchodu a 2 výpovědí ze strany zaměstnance).

 
Počet zaměstnanců (přepočet dle velikosti pracovního úvazku zaměstnance) 
podle úseků:

Úsek ředitele 2,3
Ekonomicko-provozní úsek 28,4
Sociální úsek 10,7
Zdravotní úsek 48,3

 
Do pracovního poměru byl přijat druhý psycholog na 0,2 úvazku.
 
Dlouhodobě spolupracujeme se školami a organizujeme studentské praxe. 
V roce 2006 tuto praxi absolvovalo
• 105 studentů VOŠ Praha a Jihlava
• 21 studentů školy Sv. Zdislavy Praha.

V průběhu r. 2006 pracovali na Palatě také 4 brigádníci.
Vítáme práci dobrovolníků. Jejich činnost je zaměřena především na osobní asistenci 

a individuální pomoc klientům. Spolupracujeme se 4 dobrovolníky.

Palata poskytuje tyto služby:
• rezidenční (ubytování, stravování, péče o prádlo, úklid) 
• základní ošetřovatelská péče
• rehabilitační péče
• sociální a psychologické poradenství, terapie a aktivity
• zdravotní služby 
• služby doplňkové (kadeřnictví, pedikúra, rekondiční masáže, rehabilitace, doprava 

osobním automobilem, drobné nákupy).
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4.2 Vzdělávání 
Vedení domova se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvalifi kace a prohlubování 

odbornosti zaměstnanců a na jejich přípravu na očekávané legislativní změny. V roce 
2006 probíhaly tyto vzdělávací akce:

pro všechny zaměstnance
• nový zákon o sociálních službách
• první pomoc
• národní počítačový program gramotnosti
 
pro zaměstnance sociálního a zdravotního úseku
• komunikace jako nástroj ke zvládání problémového chování
• práce s reminiscencí v institucionální péči.
 
Zaměstnanci zdravotního úseku se zúčastnili navíc těchto vzdělávacích akcí:
• kurz ošetřovatelské rehabilitace (7 zaměstnanců)
• konference na téma Efektivita, kvalita a spokojenost klienta, Komunikace 

s nevidomými, Syndrom vyhoření, Agresivní klient, Stáří a nemoc, Deprese ve 
stáří, Péče o klienta s demencí a konference zorganizované na Palatě na téma 
Strach a fobie

• seminářů k uvedení sociálního zákona do praxe.
Zaměstnanci sociálního úseku se zúčastnili dále těchto vzdělávacích akcí:
• semináře a kurzy na téma Gerontologie, Osobní asistence, Dramaterapie, 

Deprese a agrese, Ergoterapie, Tvořivá práce, Skupinová práce, Kreativní práce, 
Plánujeme s klientem, Využití psychorelaxačních her a aktivit, Pozitivní vliv 
umění, Malování na textil, Falešná vitráž, Zvonečky z pedigu, Sdělování prožit-
ků, Sociální zákon.

Psycholožky Palaty se zúčastnily těchto odborných vzdělávacích akcí:
• Práce se zdravotně postiženými, Paměť, Klinická psychologie, Rehabilitace 

a motivace osob s disfunkcemi mozku.
Zaměstnanci stravovacího provozu absolvovali instruktáž:
• Základní pomoci nevidomému (základy prostorové orientace).

4.3 Supervize 
Zaměstnanci Palaty využívají možnosti supervizí jak skupinových, tak individuálních. 

Domov podporuje zaměstnance, aby pracovali pod supervizí.  

5. Aktivity klientů 
a terapie 

Palata je už léta otevřeným domovem 
jak pro obyvatele, tak pro rodinné příslušní-
ky a veřejnost. Její činnost byla nesena myš-
lenkou naplňování individuálních potřeb 
klientů a zabezpečení jejich důstojného 
plnohodnotného života. 

Celý rok byl charakteristický vypracová-
váním a uváděním do denního života indivi-
duálních plánů klientů.
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5.1 Podíl klientů na organizaci a řízení Palaty
Klienti se pravidelně setkávají s vedením Palaty.
Výbor obyvatel řešil hospodaření s kulturním fondem, vyjadřoval se ke stížnostem, 

předkládal návrhy k plánu oprav a rozvoji služeb.
Klienti se aktivně podíleli na práci stravovací komise, především na úpravách 

jídelníčku.
Potřeby klientů jsou respektovány a zapracovávají se do plánů. Z dotazníků se získaly 

aktuální informace o potřebách a očekávání klientů.

5.2 Terapie
Terapie je organizována ve třech rovinách:
• adaptační psychoterapie (adaptační skupina, výcvik prostorové orientace, nácvik 

používání kompenzačních pomůcek)
• skupinová terapie (ergoterapie, trénování paměti, čtení knih a tisku, muzikoterapie, 

teatroterapie, canisterapie a nově vzniklé aktivity - arteterapie, reminiscenční tera-
pie)

• individuální terapie (podle potřeb a zájmu každého klienta).

Arteterapie
Arteterapie si klade za cíl zvýšení sebevědomí a zlepšení možnosti sebevyjádření klientů, 

také osvojení si schopnosti klientů budovat celistvý obraz pomocí dílčí hmatové percepce. 
Zároveň rehabilituje jemnou motoriku klientů, zaplňuje jejich volný čas a dává jim prostor 
pro vzájemná setkávání. Nabídkou kreativní práce se arteterapeutky snaží aktivizovat vitalitu, 
stimulovat kreativitu a zvýšit kvalitu života tvořivou a smysluplnou činností.

 
Reminiscenční terapie

V roce 2006 se uskutečnilo školení pracovníků na téma „reminiscence seniorů“. 
Reminiscence – vzpomínání – probíhá pravidelně 1x týdně. Témata jsou chronologicky 
řazena, tzn. dětství, rodiče a prarodiče, škola, dospívání a dospělost. Pro potřeby této 
terapie byly zakoupeny předměty, které jsou spojeny s danými tématy a napomáhají tak 
lépe vyvolávat vzpomínky. Klienti aktivně sdílejí příběhy vyprávěné svými spolubydlícími. 
Vzhledem k postižení mají omezenou možnost komunikace s ostatními klienty a tato for-
ma terapie jim umožňuje blíže se společně seznámit. Vyprávění životních osudů je sbližuje 
a ulehčuje jim žití v novém prostředí. 

5.3 Kulturní, vzdělávací a společenské akce, výlety 

Akce v domově
PALATA je otevřený domov, do kterého dochází veřejnost na společenské akce jako 

jsou koncerty, kavárna, besedy apod., ale i odborníci a potenciální žadatelé o službu. 
Pravidelně se pořádají výstavy rukodělných výrobků na Palatě i v jiných částech Prahy, 

výlety na zámky, hrady, návštěvy muzeí, výstav, botanické, zoologické zahrady s tema-
tickými přednáškami. Výletů se zúčastňují i rodinní příslušníci, což přispívá k udržování 
rodinných vztahů.

Smyslem těchto aktivit je umožnit seniorům prožít důstojné stáří plné tvořivosti 
a zájmu o život a společenské dění mimo Palatu.

Na koncertech na Palatě pravidelně účinkují např.: Branická dechovka, Jihočeská 
dechovka Babouci, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, Hudba hradní stráže, Mini Band, 
zpěváci Státní opery, folklorní soubor Mateník, pan Mácha s elektronickými varhany, 
Alfréd Strejček s Jitkou Molavcovou, studenti a profesoři Deylovy konzervatoře, děti 
a dospělí z Nadace Gabriel a další. 

 Na Palatě se konalo i divadelní představení, a to divadlo jednoho herce paní Stanisla-
vy Hoškové „Krev mé krve“. 
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Skupinové aktivity

Název aktivity Četnost
Průměrný

počet účastníků 
rok 2004

Průměrný
počet 

účastníků 
rok 2005

Průměrný
počet 

účastníků 
rok 2006

Kondiční cvičení 2x týdně 16 22 22

Trénování paměti 3x týdně 12 12 18

Čtení na pokračování 1x týdně 12 12 12

Oslava narozenin obyvatel 1x měsíčně 16 16 16

Kavárna 1x týdně 35 40 40

Poslech vážné hudby 1x týdně 25 35 36

Poslech mluveného slova (čtení CD knih) 1x týdně 25 29 30

Adaptační skupina 1x týdně 15 15 15

Keramika 1x týdně 10 14 14

Setkání při dechovce 1x týdně 10 5 10

Ruční práce 1x týdně 12 18 18

Canisterapie 1x týdně 5 5 15

Individuální aktivity

Půjčování zvukových knih + knihy v braillu 1x za 2 týdny 17 12 16

Individuální čtení denně 25 obyv./týden 25 25

Individuální pohovory denně 40 45 27

Cvičná kuchyňka (vaření) 1x týdně 6 9 9

Canisterapie 1x týdně 6 9 30

Nové aktivity

Arteterapie 1x týdně 5

Reminiscenční terapie 1x týdně 10

Pravidelná kavárna s hudbou a občerstvením je již samozřejmostí. 
Na besedy s obyvateli přicházejí cestovatelé, pracovníci médií, lékaři, zástupci občan-

ských sdružení, politici a další osobnosti.
Jaro tradičně vítáme pálením čarodějnic, grilováním a zpěvem. Opékání vuřtů a gri-

lování pořádáme od jara až do podzimu. U táboráku nikdy nechybí zpěv, hudba a tanec. 
Tyto akce probíhají na zahradě a zúčastňují se jich obyvatelé, příbuzní, přátelé a hosté. 

Pravidelně každý týden, a v období svátků častěji, probíhají v domově bohoslužby.
Klienti za pomoci zaměstnanců vydávají časopis „Zpravodaj“, do kterého přispívají 

nejen oni, ale i zaměstnanci Domova. Ve Zpravodaji jsou uveřejněny články o kulturních 
a společenských akcích, básničky a informace týkající se života v Palatě.
 
Akce mimo domov

 Během roku klienti navštívili 5 divadelních představení (v Hudebním divadle Karlín 
„Producenti“, „Noc na Karlštejně“, „A je to v pytli“, „Divotvorný hrnec“ a v Divadle 
na Fidlovačce „Obchodník s deštěm“), 3 koncerty a 1 baletní představení. Dále shlédli 
představení Staropražské písničky v Modřanském biografu, zúčastnili se varhanního kon-
certu v Týnském chrámu a představení Vánoční rolnička v Národním domě na Smíchově. 
Navštívili 3x haptickou výstavu v Galerii Oliva a 2x haptickou výstavu v Zoologické zahra-
dě. Poznali zámek Kozel, Červený Újezd, Břevnovský klášter, skanzen v Kouřimi a další 
zajímavá místa. Dalším každoročním výletem je projížďka parníkem po Vltavě a oblíbené 
jsou i procházky po Praze.
 Počet účastníků na jednotlivých akcích se pohybuje mezi 30 – 40 klienty.

5.4 Statistika skupinových a individuálních aktivit:
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Při práci v ergoterapeutické dílně se terapeuti věnují klientům individuálně s ohledem 
na nutnost osobní asistence pro jejich zrakový handicap.

 
Klientům se individuálně věnují i dobrovolníci a praktikanti. Na přání klienta nabízejí 

četbu denního tisku, knížek, časopisů. Společně poslouchají rozhlas, muziku, mluvené 
slovo. Individuálně připravují klientům na pokojích ruční práce a vzájemně si vyprávějí.

5.5 Statistika skupinových a individuálních aktivit klubu „Kopretina“
(zrakově a mentálně postižení klienti – 14 klientů)

 
Klub Kopretina se pravidelně účastní sportovních her v ÚSP Svojšice, Kytlického kli-

kobraní, soutěže ve společenském tanci v DD Bohnicích atd.
Divadelní soubor Kopretina účinkoval v Domově Palata, v Paláci Akropolis na Festi-

valu Integrace Slunce, podruhé i na festivalu Mezi Ploty v Praze Bohnicích, ve skanzenu 
v Kouřimi, v Domově důchodců v Dobřichovicích.

5.6 Kulturní fond obyvatel
Fond je určen pro zajištění potřeb klientů, které nemohou být hrazeny z rozpočtu organi-
zace. Jeho příjmy jsou fi nanční dary.
 
V roce 2006 příjmy činily 157 740,90 Kč
Zůstatek z r. 2005 činil 56 611,33 Kč
Úroky depozitního účtu 56 972,93 Kč

Zdroje celkem činily 271 325,16 Kč
Z toho:
Čerpáno v r. 2006 188 718,00 Kč
Poplatky depozitního účtu 5 153,50 Kč

Zůstatek do r. 2007 77 453,66 Kč
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Skupinové aktivity

Název aktivity Četnost
Průměrný

počet účastníků 
rok 2004

Průměrný
počet 

účastníků 
rok 2005

Průměrný
počet 

účastníků 
rok 2006

Oslava narozenin obyvatel 1x měsíčně 8 8 8

Kavárna 1x týdně 12 12 12

Poslech vážné hudby 1x týdně 4 4 4

Poslech mluveného slova (čtení CD knih) 1x – 2x týdně 4 4 4

Ruční práce 3x týdně 12 12 11

Keramika 1x týdně 12 12 11

Půjčování zvukových knih + knihy v braillu 1x za 2 týdny 7 10 10

Cvičná kuchyňka (vaření) 1x týdně 8 8 8

Divadelní soubor Kopretina 2x týdně 8 8 8

Canisterapie 1x týdně 0 13 13



Výdaje KFO za rok 2006

Položka Čerpání 2005 Rozpočet 2006 Skutečnost 2006

Hudební produkce 46 559 40 000 41 000

Vstupné - výlety, výstavy 12 303 13 000 6 438

Krmivo pro ptáky 312 500 0

Občerstvení 23 885 30 000 25 133

Vstupné - divadlo 11 400 20 000 57 434

Dopravné 10 515 15 000 34 728,70

Rámování obrazů 12 801 2 000 0

Foto materiál a služby 14 419,50 20 000 10 561

Vánoční dárky 8 225 15 000 0

Dary k výročí 13 195 15 000 9 935

Knihy 0 1 500 740,50

Materiál pro terapie 24 986,89 37 000 2 747,50

Celkem výdaje 178 601,39 200 000 188 717,70

5.7 Spolupráce s příbuznými
Velmi důležitou složkou naší práce je spolupráce s rodinami, příbuznými a přáteli našich 

klientů. Zaměřili jsme se na přípravu změn v roce 2007 vyplývajících ze zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb., které budou náročné i pro rodinné příslušníky. 

V rámci dne otevřených dveří byli zájemci informováni o zásadních změnách v posky-
tování sociální péče pro jejich blízké. O toto téma byl velký zájem a zájemcům byly indivi-
duálně odpovězeny všechny dotazy. Ve velké míře využívají příbuzní individuální rozhovory 
s jednotlivými zaměstnanci. Informace byly poskytovány po celý rok 2006.

Příbuzní a přátelé klientů jsou pravidelně zváni na společenské a kulturní akce pořáda-
né Palatou. Příbuzným jsme zaslali výroční zprávu a dotazník spokojenosti.

6. Lékařská, ošetřovatelská a základní péče 
 

Lékařská, ošetřovatelská a základní péče je poskytována většině klientů Palaty. Veške-
rou ošetřovatelskou a rehabilitační péči zajišťují odborně erudovaní zaměstnanci s registrací 
dle ordinace ošetřujícího lékaře, či indikace konziliárních 
specialistů. Praktický lékař i někteří odborní lékaři jsou 
k dispozici přímo v prostorách domova a je tak zajištěna 
jejich snadná dostupnost.
 
Péče je zajišťována v této struktuře, frekvenci a obsahu:

lékařská péče praktický lékař 2x týdně
 stomatolog 1x týdně
 oftalmolog 2x měsíčně
 dermatolog 1x měsíčně
 diabetolog 1x měsíčně 
 psychiatr 1x měsíčně
 ortoped 4x ročně
 
ošetřovatelská péče diferencovaná ošetřovatelská péče, 

podávání léků, aplikace inzulínu, 
injekční terapie, dermatologické 
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7. Psychologická péče 

Klientům Palaty je poskytována také péče psychologická. Konzultace s psychologem využí-
vají nejen klienti samotní, ale také jejich rodinní příslušníci. Náplní činnosti psychologa je přede-
vším krizová intervence, individuální podpůrná psychoterapeutická péče o klienty v adaptační 
fázi a o klienty v obzvláště obtížných životních situacích. Stálá přítomnost psychologa na Palatě 
dále umožňuje kontinuální psychodiagnostickou činnost, psaní psychologických zpráv i průběž-
né hodnocení psychického stavu obyvatel a podílení se tak na vytváření a hodnocení individuál-
ního plánu každého klienta. Nabídka aktivit pro obyvatele je dále rozšířena o možnost nácviku 
relaxačních technik, příp. individuální muzikoterapii.

 
Důraz, který je kladen na význam psychologické péče o klienty a pozitivní výsledky práce 

psychologa s klienty vedl vedení Palaty k personálnímu posílení této péče o dalšího psychologa. 
Pracuje na částečný úvazek.

a oftalmologické ordinace, převazy, sledování fyziologických funkcí, vedení 
zdravotnické dokumentace a vytváření krátkodobých i dlouhodobých indi-
viduálních ošetřovatelských plánů

rehabilitační péče pasivní a aktivní cvičení, nácvik chůze, rehabilitace na lůžku u ležících 
klientů – vertikalizace, léčebný tělocvik, aplikace parafínových a léčeb-
ných obkladů, aplikace rašeliny, lokálně solux a biolampa, masáže

 
základní péče poskytování osobní asistence při hygienické péči, nácvik sebeobsluhy, sle-

dování psychické a fyzické kondice včetně vyhodnocování stavu klienta, 
naplňování individuálních biopsychosociálních potřeb klienta, zajištění 
pořádku a čistoty prostředí

estetická péče pedikúra klasická 1x měsíčně
 speciální pedikúra pro diabetiky 2x měsíčně
 kadeřnické služby 1x týdně
 masáže 1x týdně
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Název Skutečnost k 31.12.2006 
v tis. Kč

Výnosy v % 
k celkovým výnosům

Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 14 789 33,10 

Státní dotace na lůžko 13 227 29,61

Příjmy od obyvatel 11 902 26,64

Výnosy z úroků 51 0,11

Investiční fond - převody 3 546 7,94

Rezervní fond - převody 958 2,14

Ostatní výnosy 204 0,46

Celkem výnosy v roce 2006 44 677

8. Ekonomika
 

8.1 Výnosy 
Z investičního fondu byly hrazeny též opravy a udržování majetku. Rezervní fond byl 

použit na rozvoj organizace.

Název Skutečnost k 31.12.2006
v tis. Kč

Náklady v % 
k celkovým nákladům

Materiálové náklady - potraviny 3 399 7,61

Materiálové náklady - energie 3 603 8,06

Materiálové náklady - DHM 1 064 2,38

Materiálové náklady - spotřební materiál 2 051 4,59

Osobní náklady 23 411 52,40

z toho mzdy a OON 17 344 38,82

Údržba a opravy 4 212 9,43

Služby 2 235 5,00

Odpisy 3 963 8,87

Ostatní náklady 739 1,65

Celkem náklady v roce 2006 44 677

8.3 Hospodářský výsledek 

Název Skutečnost k 31.12. 2006 v tis. Kč
Celkem výnosy v roce 2006 44 677
Celkem náklady v roce 2006 44 677
Hospodářský výsledek v roce 2006 0

8.2 Náklady 
Zvýšení nákladů v roce 2006 ovlivnil zejména:
• nárůst platů 
• zvýšení cen elektrické energie o 10 %
• zvýšení cen tepla o 31 %
• nárůst cen vodného a stočného o 3,8 % a vyšší spotřeba vody o 5,6 %
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9. Investiční výstavba

V roce 2006 se uskutečnilo několik významných investičních akcí. Jejich realizaci umož-
nilo uvolnění fi nančních prostředků od zřizovatele a fi nanční dary zejména od skupiny České 
spořitelny a.s.. 

Investice zkvalitnily prostředí, v kterém se poskytují rezidenční služby. 
 

Bylinková zahrada 414 784 Kč
Cvičná plocha 500 001 Kč
Rekonstrukce a opravy čtyřlůžkových pokojů v I. a II. NP 2 432 340 Kč
Opravy pokojů a sesterny v III. NP 903 182 Kč
Oprava chodby v III. NP 456 357 Kč
Stomatologická souprava 361 000 Kč
Dezinfekční zařízení 229 631 Kč
HW + SW evidence docházky 152 082 Kč

10. Sponzoring

Pozornost věnovaná systematickému rozvíjení sponzoringu se ukázala jako cesta správ-
ným směrem. Máme zřízenou funkci referenta pro styk s veřejností (na částečný úvazek). 
Jeho pracovní náplní je i fundraising. V roce 2006 byla mimořádně úspěšná spolupráce 
s naším hlavním sponzorem. Na základě dobře zpracovaných projektů jsme obdrželi od České 
spořitelny a.s. a dalších členů této fi nanční skupiny prostředky na nákup zubařského křesla, 
zbudování nácvikové plochy prostorové orientace nevidomých, vytvoření bylinkové zahrady 
a doplnění vnitřního vybavení. Podpora služeb pro nevidomé, zejména seniory, Českou spoři-
telnou je mimořádná, navazuje na sto let starou tradici, kdy Česká spořitelna nechala vybudo-
vat pro nevidomé Francisco Josephinum – dnešní Palatu.
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10.1 Hlavní partneři roku 2006
Factoring České spořitelny a.s. věnoval částku 500 000 Kč na výstavbu cvičné plochy 

pro nácvik prostorové orientace a zhotovení bylinkové zahrady.
Nadace České spořitelny a.s. darovala částku 361 000 Kč na zakoupení stomatolo-

gické soupravy.
Česká spořitelna a.s. poskytla částku 149 628 Kč na pořízení zdravotních transport-

ních kočárků.

10.2 Významní sponzoři roku 2006

10.3 Další dárci roku 2006 
Marie Říhová, Milada Merunková, Marcel Štochl, Sjors Lemberk and partners, 

Mgr.Hana Sobotková, Vladimíra Schmidtová, Jana Heresová, Lanny Dudra, Miloš Gregar, 
Ing. Pavla Topolánková, Radmila Bémová, Ing. Radka Burgermeistrová, Václava Svobodo-
vá, Marian Skrip, Jaroslav Švenda, Stichting de Vlasborch, Lilia Sobolova, Zbyněk Malý, 
Ruben Pellar, Ing. Jana Pyšková, Marie Suchopárová, Bohumila Votavová, Ivana Čumrdová, 
KBJ Velkoobchody s.r.o.

Dárce Částka Určení

Eva Vacková 10 000 KFO

Nadace Charty 77 - Praha 25 140 Tři vozíky

Liftec CZ spol. s r.o. 20 000 KFO

Marie Vasilevová 35 000 Oční tonometr

Marie Matějů 10 000 Nákup osobních věcí

Marie Šitancová 27 000 KFO

RNDr. Gabriela Roušarová 16 137 KFO

Marie Ruprychová 35 269 KFO
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Statistika 
obyvatel 

Palaty

Pro Palatu - Domov pro zrakově postižené, 
vydal MARCOM, spol. s r. o.

na lůžku 
s podáváním 

stravy

na lůžku 
bez 

podávání

chodítko hůl, FB invalidní 
vozík

inkont. 
pomůcky

diabetici ostatní 
diety

slepota praktická 
slepota

zbytky 
zraku

hluchoslepota



12. Poděkování

Děkujeme zřizovateli, s jehož podporou jsme mohli pokračovat v rozvoji domova 
a zvýšit kvalitu bydlení.

 
Vedení domova děkuje všem představitelům fi nanční skupiny České spořitelny 

a.s. za poskytnuté dary a dlouhodobou podporu naší práce s osobami se zrakovým 
postižením.

 
Ředitel děkuje zaměstnancům, výboru obyvatel a dobrovolníkům za vykonanou 

práci v uplynulém roce a za jejich podněty, připomínky a nápady.
 
Děkujeme ostatním dárcům za dary, které využíváme ke zlepšování prostředí 

domova. Velmi si vážíme dárců, kteří opakovaně přispívají Palatě.
 
Ceníme si spolupráce s rodinami a přáteli našich klientů.



PALATA 
Domov pro zrakově 

postižené 
Na Hřebenkách 5 

150 00 Praha 5 
tel.: 257311930-932 

e-mail: servis@palata.cz
www.palata.cz


