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Vážení přátelé, obyvatelé a zaměstnanci Domova, 

dostává se Vám do ruky přehled toho, co v Domově pro seniory Chodov proběhlo v roce 2019.  

 

Domov pro seniory Chodov dále pokračuje na zlepšování kvality sociální služby a prostředí, tak jako 

v předchozích letech. Mimo jiné pracujeme na tom, aby zařízení nebylo pouze uzavřeným místem pro 

obyvatele, kteří sem přichází, ale aby byl otevřeným místem pro místní komunitu a širší veřejnost. Našim 

cílem je ukázat, že stáří je přirozenou součástí života, a že i když se v tomto období jednou ocitneme 

všichni, tak se dá plnohodnotně prožít jako naše dětství či dospívání, protože víme, že stáří je jen pozdní 

dospělost.  

 

Ve všech našich činnostech, se snažíme postupovat tak, aby se nejednalo o proklamace, ale každodenní 

samozřejmost. K dostání tohoto slibu je potřeba vzájemná spolupráce a podpora všech zaměstnanců, kteří 

v Domově vykonávají svou činnost a to jak pracovníků  technicko-provozního úseku (prádelna, kuchyně, 

údržba, recepce), tak všech pracovníků v přímé obslužné péči, sociálních pracovníků, zdravotních sester, 

terapeutů a jejich vedoucích, kteří je podporují a vzájemně si dodávají sílu s novými výzvami, které se 

objevují.  

Popřejme si tedy do dalšího roku zejména zdraví, dobrou kondici a klidný a spokojený soukromý i pracovní 

život. 

 

Mgr. Bc. Ilona Veselá 

          ředitelka 
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1 Základní informace a organizační struktura DS Chodov 

Domov nabízí své služby zejména občanům hlavního města Prahy, kteří mají sníženou soběstačnost 

(především z důvodu věku) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení 

sociálních služeb. Služby jsou tedy určené seniorům od 65 let výše. Ve výjimečných a závažně 

odůvodnitelných případech může být služba poskytována i osobám mladším.  

Posláním poskytované služby je prostřednictvím pobytové služby zabezpečit seniorům bezpečné a příjemné 

prostředí s odbornou péčí, které se bude co nejvíce podobat jejich přirozenému prostředí, ve kterém 

z důvodu snížení soběstačnosti, pro vysoký věk, sociální důvody a změny ve zdravotním stavu nemohou 

nadále zůstat. 

Cíle Domova, které pracovníci naplňují při své práci, jsou: 

- Podpora a péče v Domově vychází z respektu k jedinečnosti klienta. Rodina je partnerem pro 

poskytovatele sociálních služeb v DS Chodov: „Umístěním do Domova to nekončí“. 

- Rozšíření aktivit pro specifické skupiny klientů zamezuje sociální izolaci klientů se specifickými 

potřebami. 

- Paliativní péče umožňuje důstojné dožití klientů v Domově. 

- Otevřenost k veřejnosti a místní komunitě zamezuje stigmatizaci služby. 

DS Chodov je bezbariérové zařízení s celkovou kapacitou 260 míst. Komplex čtyř budov nabízí ubytování 

ve 100 jednolůžkových, 53 dvoulůžkových a 18 třílůžkových pokojích. Pokoje jsou plně vybaveny nábytkem 

a lůžkovinami, mají předsíňku a WC s umyvadlem. Každý pokoj má balkon. Na většinu pokojů je zavedena 

linka telefonní ústředny DS Chodov. Každý pokoj je vybaven signalizačním zařízením, které slouží k přivolání 

a také k přímé komunikaci s pracovníky přímé péče přes dorozumívací zařízení. V přízemí budovy A a B je 

kromě kanceláří zaměstnanců umístěna společná jídelna s kuchyní, hala s kavárnou a dětským koutkem, 

divadelní sál Sent Noir (budova C), výtvarná a keramická dílna, knihovna, kaple, reminiscenční místnost, 

pracovna psychoterapeuta a logopeda, kadeřnictví a pedikúra, kosmetický salon, tělocvična, pracovna 

fyzioterapie, cukrárna, ordinace praktického lékaře a externích odborných lékařů, kteří do DS Chodov 

pravidelně docházejí. Obyvatelům DS Chodov je poskytována celodenní strava (snídaně, přesnídávka, oběd, 

večeře a druhá večeře) v typu diety dle požadavků obyvatel či lékaře.  

Domov pro seniory Chodov je příspěvkovou organizací se sídlem Donovalská 2222/31 a zřizovanou Hlavním 

městem Praha. Statuárním zástupcem je Mgr. Bc. Ilona Veselá, ředitelka Domova.  

Služba je určená pro seniory s nepřetržitým pobytovým poskytováním od 1. 1. 1990. Domov není plátcem 

DPH a jeho identifikační údaje jsou – identifikátor služby: 549 18 25, IČ 708 76 606, tel.: 267 907 111, fax: 

267 910 235, web: http://seniordomov.cz a e-mail: chodov@seniordomov.cz. 
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2 Domovy přímé péče  

DS Chodov je rozdělen na tři tzv. domovy přímé péče, kde se nachází byty (pokoje) obyvatel Domova. 

Na úseku A a B jsou tři patra a úsek D nabízí dvě patra. Na každém domově je zajištěna nepřetržitá 

pečovatelská a sociálně zdravotnická péče – pracovníci se střídají na denní a noční směně. 

Každý domov nabízí halu s televizí, kde probíhají různé aktivity dle plánu úseku ART (aktivizace, rehabilitace, 

terapie) a jiné akce (např. vánoční večírky pro obyvatele nebo oslavy narozenin); jídelnu, kde se obyvatelé 

mohou stravovat, pokud nevyužívají společnou jídelnu v přízemí Domova. Na každém patře se též nachází 

plně vybavená kuchyňka, kterou klienti mohou využívat k přípravě jednodušších jídel. Na domově D se 

nachází dále terasa.  

Na jednotlivých domovech dochází k pravidelnému zútulňováni prostředí, které se snaží přiblížit 

k přirozenému prostředí obyvatel. K tomu dochází prostřednictvím objednávání nových věcí (nábytek, 

dekorativní doplňky, polohovací pomůcky či nové matrace a jiné) a rekonstrukcemi (např. rekonstrukce 

balkónů, nové podlahy nebo osvětlení atd.)  

V rámci zavedení programu přístupu péče Namaste vznikla tzv. Namaste místnost na domově A, došlo 

k uzpůsobení prostor na halách na domově D a nakoupily se pomůcky pro poskytování péče Namaste (deky, 

kosmetika, hry, filmy, hudba, DVD přehrávač, rádio) a paravány. 

Dále proběhla např. oprava obložení chodeb a všech pokojů, výmalba chodeb, obložení zdí v pokojích 

klientů, nákup poliček do pokojů a nákup 28 nových polohovatelných lůžek na domově A. Vymalování všech 

pokojů, výměna signalizace za modernější typ, výměna dveří a rekonstrukce šaten na domově D. 

Na patře D2 vznikl nový prostor – tělocvična, která slouží k individuálnímu cvičení klientů nebo ke cvičení 

s rehabilitačními pracovnicemi.  

2.1 Sociální pracovnice  

Sociální pracovnice dříve patřily do sociálního úseku, který byl ale zrušen a jednotlivé kmenové sociální 

pracovnice se staly součástí týmů přímé péče na jednotlivých domovech.  

Práce kmenových sociálních pracovnice na domovech je zaměřena na proces nástupu nových klientů, 

adaptační proces, individuální plánování (celkové řešení sociálních potřeb obyvatel a jejich blízkých osob) 

atd.  V roce 2019 se do praxe začaly zavádět prvky psychobiografického modelu prof. Böhma, na všech 

domovech vznikly biografické knihy u zvolených klientů, na kterých se podílely sociální pracovnice, klient 

a jeho rodina či osoby blízké, a ostatní členové z multidisciplinárního týmu. 

V Domově jsou další dvě sociální pracovnice, které jsou přímo řízené manažerkou kvality péče a jejich práce 

je zaměřena na přijímání žádostí a jejich evidenci, vedení pořadníku, evidování sociální šetření, dále 

na základní poradenství potenciálním zájemcům o sociální službu, agendu stížností a podnětů, vyřizování 

pozůstalostí po ukončení dědického řízení, koordinaci praxí a stáží v DS Chodov a kontaktní osoba pro 

zájemce o exkurze. 
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2.2 Statistické údaje 

Na konci roku 2019 bylo v Domově evidováno celkem 253 obyvatel a z toho 53 mužů a 200 žen. Průměrný 

věk všech obyvatel byl 85,9 let. 

 

 

 

 

 

 

3 Úsek ART (aktivizace, rehabilitace, terapie) 

Aktivity, které jsou v Domově nabízeny, rozvíjí skrytý potenciál klientů. Jedná se o dovednosti a zájmy, 

kterými se klient zabýval v produktivním věku nebo si je naopak nyní chce zkusit a vyzkoušet.   

V Domově jsou nabízeny individuální a skupinové aktivity. Mezi společné aktivity patří např.: kondiční 

cvičení, trénování paměti, zpívání pro radost, 

kulinářství, pohodové posezení s kávou a 

zákuskem, společenské hry, keramická dílna, 

projekce filmů, besedy se zajímavými lidmi tzv. 

Křeslo pro hosta a jiné.  V roce 2019 jsme 

prohloubili spolupráci s rodinami nebo osobami 

blízkými při rozšíření nabídky aktivit. Aktivně se 

zapojilo 11 rodinných příslušníků z různých 

rodin a někteří se i aktivně zúčastnili. 

Dobrovolnická činnost je jednou ze stabilních 

součástí rozšiřování sociální sítě klientů. V 

průběhu roku 2019 dobrovolnickou činnost poskytovalo 23 dobrovolníků v celkovém počtu 314 hodin. Do 

firemního dobrovolnictví se zapojila firma AYMING, ČEZ, v rámci Give&Gain Days – ČSOB, firma KANTAR. 

Skupina dobrovolníků pomohla s úklidem zahrady před pátým ročníkem Donovalské zahradní slavnosti. 

Dobrovolníci také vedou Pánský klub, Dámský klub, Literární klub, klub IT a canisterapeutické návštěvy 

klientů.  

Domovem jsme otevřeným, a to nejen pro komunitu Jižního Města. Spolupracujeme s různými subjekty v 

rámci MČ Prahy 11 a domovy zřizovaných Magistrátem hl. města Prahy.  Publikujeme články v časopise 

Pražský senior, Sociální služby a Klíč. V rámci projektu rozhovory s pamětníky bylo publikováno 40 

rozhovorů v Pražském deníku.  Spolupracujeme při natáčení spotů pro ČT, kdy se klienti mohou vyjádřit k 

Struktura obyvatel 
dle věku k 31. 12. 

2019 

věk celkem 

pod 65 let 2 

66 – 75 let 28 

76 – 85 let 77 

86 – 95 let 132 

nad 96 let 14 

Celkový přehled žadatelů o sociální službu a obyvatel DS Chodov 

k 31. 12. 2019 

Počet nově přijatých žádostí 442 

Počet žádostí zařazených do pořadníku 97 

Žádosti odmítnuté z důvodu kontraindikací 4 

Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu 1161 

Počet přijatých obyvatel 74 

Počet zemřelých obyvatel  73 

Počet obyvatel, kteří ukončili pobyt na vlastní žádost 0 
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obecně diskutovaným tématům. Režisérka Tereza Daniell Adámková projevila zájem v Domově natáčet část 

ze svého připravovaného filmu. Jednalo se o celovečerní dokumentární film o důstojném životě ve starším 

seniorském věku a především o tématu přechodu z vlastního domova do domova pro seniory. Pět našich 

klientů přispělo k natáčení krátkého filmu studentů katedry scenáristiky. Jednalo se o žánrový snímek 

určený především dětskému divákovi. Scénář byl v loňském roce v rámci katedry oceněn jako nejlepší práce 

a následně byla jeho realizace také podpořena nadačním fondem FILMTALENT Zlín.  

V rámci mezigeneračních setkávání prohlubujeme spolupráci s neziskovou organizací a nově jsme se zapojili 

do projektu 2 GENERACE, který je pod záštitou společnosti Familiandjob. Navázali jsme spolupráci se 

školkou Chytrá sovička, která bude pokračovat 

i v letech následujících.  

Zorganizovali jsme 2 setkání aktivizačních 

pracovníků domovů pro seniory, které zřizuje 

Magistrát hl. m. Prahy a také již V. 

Donovalskou zahradní slavnost. 

Zapojili jsme se do projektu Českého rozhlasu, 

Ježíškova vnoučata, kterého se zúčastnilo 38 

obyvatel DS Chodov. Ti byli obdarováni dle 

svých přání lidmi z celé ČR. 

Součástí úseku ART jsou také terapeuti (např. 

psychoterapeut, logoped) a pracoviště fyzioterapie, kde činnost pracoviště zajišťují 2 fyzioterapeuti a 1 

zdravotní sestra s rekvalifikací. Dále dochází extérní fyzioterapeutka z Komplexní domácí péče Naděje. 

Pracují samostatně a ve spolupráci se zdravotními sestrami a s vedoucími všech domovů aktivně vyhledávají 

obyvatele, kteří tuto péči potřebují. 

3.1 Kulturní akce a výlety 2019 

Pro obyvatele Domova jsou každý měsíc připravovány různé kulturní akce a výlety. V roce 2019 měli 

obyvatelé možnost navštívit různé akce.  Z nejzajímavějších např. společná návštěva divadla IMAGE, divadla 

MANA, divadla JATKA 78 a společenský ples, 

tentokrát pojatý jako ples letecký. Dále 

semifinále a finále MIS ČR 2019, vernisáže 

uměleckých děl z řad klientů, Křeslo pro hosta 

s Vlastimilem Harapesem, Pavlem Koutským a 

Zdenou Lorencovou. Přehlídka pěveckých 

sborů ve spolupráci s Českou unií pěveckých 

sborů - Donohraní.  Hudební vystoupení Karla 

Kekéšiho, Violy Olomouc, Karla Šedivého, 

pěveckého sboru Hafotet patřila k oblíbeným 

stálicím kulturní nabídky. Nesmělo chybět ani 

tradiční rozsvěcení vánočního stromku, 
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tentokrát za pěveckého doprovodu operní pěvkyně Ivety Hejdukové a vánoční večírek pro klienty.  

Nadále spolupracujeme s jinými poskytovateli pobytových služeb a účastníme se sportovních a kulturních 

soutěží. V Domově proběhl další ročník Chodovské šipky, které se účastnilo dalších 9 domovů pro seniory.  

Na konci roku jsme uspořádali již III. ročník MEMOfestivalu, v rámci kterého divadelně ožily příběhy našich 

klientů.  
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4 Zdravotní péče 

Na jednotlivých domovech přímé péče je zajištěna nepřetržitá ošetřovatelská péče a to 24 hodin denně 

prostřednictvím všeobecných a praktických sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání. 

Oblast zdravotní péče spadá pod manažerku kvality péče, která koordinuje práci lékaře, všeobecných 

a praktických sester a ambulantní sestry. 

V roce 2019 byla ambulantní péče o obyvatele Domova zajišťována praktickými lékaři MUDr. Petrem 

Bouzkem a MUDr. Renátou Petrovou, dále MUDr. Rabha Ben Yahia která zajišťuje především pracovně 

lékařskou péči. Nadále do našeho Domova dochází odborní lékaři, kteří k nám docházeli i v roce 2018 

(obory psychiatrie, urologie, ortopedie, léčba bolesti, geriatrie – paliativní péče, diabetologie 

a dermatologie).  

Cílem zdravotnické péče je kvalitní a dostupná péče o klienty, cílená prevence, osobní přístup a řešení 

otázek a problémů týkajících se jejich zdraví, nadstandardní organizace individuální zdravotní péče, 

příjemná atmosféra a spokojenost klientů. 
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5 Personalistika 

5.1 Struktura zaměstnanců 

 

Přepočtený počet Fyzický počet 

Celkem  Muži Ženy Celkem  Muži Ženy 

domov A 35,34 3,14 32,20 37 3 34 

domov B 38,42 2,25 36,17 41 3 38 

domov D 23,68 3,68 20,00 28 3 25 

sociální pracovníci 5,38 0 5,38 5 0 5 

aktivizační 8,25 0,20 8,05 10 0 10 

ambulance 1,71 0,30 1,41 4 1 3 

ekonomický úsek 2,74 0 2,74 3 0 3 

provozně-technický úsek 28,11 9,25 18,86 29 9 20 

ostatní 6,83 0 6,83 7 0 7 

celkem 150,46 18,82 131,64 164 19 145 

 

5.2 Vzdělávání zaměstnanců 

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách mají povinnost dalšího vzdělávání, kterým se 

obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikace. Naši pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v tématech, která 

rozšiřují jejich pracovní kvalifikaci. V průběhu roku 2019 se zúčastnili například těchto školení, kurzů a 

seminářů: 

 Psychohygiena pomocí techniky TRE – 

napětí, stres a trauma uvolňující cvičení; 

 Jednání se zájemcem o poskytování 

sociální služby; 

 Diagnostika a terapie funkčních poruch 

hybného systému; 

 Ošetřovatelská péče v sociálních službách 

v roce 2019; 

 Volební právo osob omezených ve 

svéprávnosti; 

 Manipulace s absorpčními inkontinenční-

mi pomůckami; 

 Poskytování paliativní péče v domovech 

pro seniory, specifika péče o umírající; 

 Moderní přístupy v hojení ran; 

 Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí 

sociálních služeb; 

 Demence Alzheimerova typu v detailech 

života; 

 Canisterapie u seniorů; 

 Proměny stáří a gerontoblek; 

 Individuální plánování v praxi (nejen) 

pečovatelských služeb; 

 Aromaterapie; 

 Prevence závislosti klienta na sociální 

službě; 

 Základní kurz bazální stimulace 

v ošetřovatelské praxi; 

 Specifika komunikace v sociálních 

službách; 

 Certifikovaný trenér paměti, stres a 

paměťový výkon; 

 Doprovázení umírajících v zařízení 

sociálních služeb; 
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 Doprovázení v umírání, komunikace s 

rodinou klienta; 

 Biografie – paměti národa; 

 Kurz Bazální stimulace – základní; 

 Kongres poskytovatelů sociálních služeb; 

 Jak vydržet v sociálních službách aneb 

praktická psychohygiena; 

 První pomoc; 

 a další 

6 Provozně ekonomický úsek 

6.1 Hlavní činnost – příjmy, náklady 

Celkové příjmy za rok 2019 Částka v tis. Kč 

Od klientů za ubytování 18 634,87 

Od klientů za stravování 14 445,25 

Od klientů za fakultativní služby 48,63 

Příspěvek na péči 21 130,62 

Úhrady od zdravotních 
pojišťoven 13 143,89 

Ostatní výnosy 1 847,47 

Neinvestiční příspěvek 53 499,70 

Dotace 21 215,00 

Celkem 143 965,43   

 
 

 
    

Celkové náklady za rok 2019 Částka v tis. Kč 

Potraviny 8 549,48 

Energie 5 459, 17 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 682,46 

Spotřeba materiálu (bez potravin a 
DDHM) 2 866,29 

Osobní náklady 93 245,98 

Opravy a udržování 16 336,10 

Dlouhodobý hmotný majetek 2 533,92 

Služby 8 221,63 

Odpisy 5 441,68 

Ostatní náklady 628,72 

Celkem 143 965, 43 

 

6.2 Doplňková činnost 

Doplňková činnost je definována Zřizovací listinou a představuje hospodářskou činnost nad rámec hlavní 

činnosti organizace. Výnosy z doplňkové činnosti tvoří jednak platby za pronájmy nebytových prostor přímo 

sloužícím potřebám obyvatel. Jedná se zejména o kavárnu v prostorách haly, cukrárnu, kadeřnictví, 

kosmetický salon, pedikúru, masáže nebo nápojové automaty. Dále se jedná o pronájem ubytovny určené 

zaměstnancům DS Chodov, pronájem ordinace praktického lékaře a pronájem dalších nebytových prostor. 

Dalšími výnosy jsou vyúčtované výkonové a kapitační platby zdravotních pojišťoven za výkony praktického 

lékaře v rámci poskytování zdravotní péče obyvatelům (provozování nestátního zdravotnického zařízení). 

Náklady představují především plat lékaře a všeobecné sestry v ambulanci, odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, spotřebu materiálu, opravy a další služby. 

Výnosy z doplňkové činnosti v roce 2019 činily 1 818 051,78 Kč, náklady byly vyčísleny v hodnotě 

1 519 885,75 Kč. Doplňkovou činností tedy bylo dosaženo zisku v hodnotě 298 166,03 Kč. Zisk z doplňkové 

činnosti je rozdělen následujícím způsobem 59 633,03 Kč do Rezervního fondu a 238 533 Kč do Fondu 

odměn.  
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6.3 Investice a rekonstrukce 

V roce 2019 bylo uskutečněno 19 výběrových řízení, zrealizováno 16 stavebních prací, 1 dodávka a byl 

vybrán zhotovitel zahradnických služeb a služeb BOZP a PO. I přes nedostatek pracovních sil ve stavebnictví, 

který se negativně promítá do cen stavebních prací, se nám podařilo  naprostou většinu zhotovitelů vybrat 

v prvním kole výběrového řízení. O kvalitě výběru zhotovitelů vypovídá řada úspěšně zrealizovaných 

investic a oprav dokončených v řádném termínu.  

 Mezi nejnáročnější a nejrozsáhlejší investiční akce patřily: 

 „Rekonstrukce kanalizace“, kdy došlo ke kompletní výměně stoupaček a ležatého potrubí na budově B 

za nepřerušeného provozu chodu Domova. Původní třicet let staré litinové stoupačky a ležatá kanalizace v 

suterénu, byla v naprosto havarijním stavu a na mnoha místech již špatně průchodná a netěsnící. Bylo 

nezbytné nahradit systém z PVC materiálu. I když se jednalo o rozsáhlý stavební zásah s různým stupněm 

odstávek vody a kanalizace za plného provozu, obešla se investiční akce bez větších problémů a koncem 

roku byla úspěšně dokončena. 

„Rekonstrukce opláštění kotelny“, kde došlo k náhradě starých skleněných výplní kotelny 

polykarbonátovými deskami, které jsou vhodnější z hlediska tepelné izolace a odolnosti materiálu vnějším 

vlivům. V rámci rekonstrukce došlo dále k vybourání asfaltobetonové příjezdové cesty a ke zpevnění ploch 

před kotelnou včetně odkanalizování. I tato investiční akce se obešla bez problémů a byla úspěšně 

dokončena v termínu. 

„Sanace budovy D“ v rámci níž došlo k opravě stavebních poruch v 1. PP prostoru šaten zaměstnanců, kde 

docházelo k zatékání a kvůli špatně provedenému technologickému postupu při původních stavebních 

pracích docházelo ke vzlínání vody do zdiva. Bylo nutné prostory odvlhčit a udělat nové technologické 

úpravy a řešení tak, aby dále k problémům vzlínání vody nedocházelo. Spolu s tím bylo nutné 

provést rekonstrukci sociálního zařízení šaten. Investiční akce byla též úspěšně dokončena.  

Vedle výše zmíněných investic proběhla řada plánovaných i havarijních oprav v celém areálu Domova, které 

jsme mohli díky čerpání dotace UZ 13305 zrealizovat ve větším rozsahu a zabezpečit tak bezproblémový 

chod na všech úsecích organizace. 

V rámci oprav došlo k výměně signalizace klient - sestra na domově D, došlo k výměně dveří v obytných 

patrech budovy B a D, k opravě zábradlí všech balkónů na budově B, k rekonstrukci nákladního výtahu 

v kuchyni, k opravě prostor keramické dílny a příručního skladu, k opravě osvětlení, opravě podlah, dále ke 

stavebním úpravám pracoviště PP v 1. - 3. patře na domově B, vč. oprav technické infrastruktury, k opravě 

terasy a schodiště u cukrárny, k opravě vzduchotechniky v kuchyni DS Chodov, k opravě ploché střechy na 

budově B části B2 a k výměně madel a ochranných plátů na pokojích klientů domova A.  

V rámci reprodukce majetku došlo k pořízení 28 polohovatelných lůžek.  
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7 Fundraising & sponsoring 

7.1 Sponzorské dary a poděkování sponzorům 

V roce 2019 s DS Chodov uzavřeli jiné subjekty celkem 40 darovacích smluv. Tito dárci darovali celkem 

finanční hotovost ve výši 295 390,- Kč a věcné dary v hodnotě 353 237,- Kč.  

V roce 2019 nám v rámci dobrovolnických dní vypomohli dobrovolníci z firem ČSOB (Give&Gain Days), ČEZ, 

Kantar, Ayming, Avon, L´ORÉAL Praha.   

Mezi významné dárce patří: Nadace ČEZ – finanční dar v hodnotě 32 tis. Kč, L´ORÉAL Praha – věcný dar 

v hodnotě 76 800,- Kč, Perfect Distribution a.s. – věcný dar v hodnotě 222 000,- Kč. 

Dalšími významnými dárci jsou: Miloslav Mourek, Tomáš Moravec, Road Rules Productions, Inc., Unilever 

ČR, spol. s r.o. a mnoho dalších. 

7.2 Fundraising 

V roce 2019 se nám podařilo zařadit  DS Chodov do podpory projektů v aplikaci Nadace ČEZ – Pomáhej 

pohybem. Měli jsme tak možnost získat prostředky na pořádání projektu MEMOfestival 2019. Pomocí 

pohybových aktivit mohl každý prostřednictvím aplikace sbírat a poté darovat našemu projektu body, které 

potom Nadace ČEZ proplatila formou finančních prostředků. Nasbírali jsme 32 000,- Kč a cíl se nám podařilo 

naplnit. 

Festival reminiscenčního divadla MEMOfestival se v DS Chodov poprvé konal v prosinci roku 2017.  

Reminiscenční divadlo vidí dramatický potenciál v příbězích z reálného života. Základním stavebním 

kamenem tohoto typu divadla je vzpomínka. Tvůrčí proces, jehož účinky mohou být až léčebné, proměňuje 

životní zkušenosti v živé umění, od činohry přes loutky a objektové formy divadla po ryzí fyzické divadlo. 

 

Díky přispění Nadace ČEZ a projektu Pomáhej pohybem, jsme mohli MEMOfestival podpořit větší měrou - 

rozšířit a zdokonalit přípravy a dopřát tak klientům široké rozpětí zážitků. 
  

Všem dárcům ještě jednou velice děkujeme, Vaše podpora je pro nás důležitá a velmi si jí vážíme. 


