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MOTTO:
„Naděje prostě není optimismus. Není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, 

ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ 
Václav Havel

ÚVODNÍ SLOVO

Pokud bych měla vyzdvihnout jednu 
věc, kterou člověk získává prací v do-
mácím hospici, pak by to bylo vědomí 
vlastní křehkosti. Ne křehkosti sta-
rého člověka, ne křehkosti malého 
dítěte. Křehkosti každého z nás právě 
teď a tady. Máme sklon myslet si, že 
jsme na světě odjakživa a  budeme 
zde navždy. Nemáme čas zabývat se 
myšlenkou na vlastní konec, protože 
každý den je potřeba zařídit tolik věcí, 
které náš praktický život přináší. 

Lidé, které ve Sdílení provázíme na 
posledním úseku jejich cesty, nám 
dávají vzácný dar. Připomínají nám, 
v této chvíli ještě zdravým a plným sil, 
že zítra může být všechno jinak a že 
není jedno, čemu nebo komu dnešní 

den věnujeme. To je věc, kterou ne-
stačí pochopit jednou a  od té doby 
již žít „správně“. Je to souboj se svým 
sobectvím, pohodlností, samolibostí 
a pýchou, který vedeme každé ráno 
znovu od začátku. A právě lidé v zá-
věrečné rovince svého životního běhu 
nám pomáhají tento boj nevzdávat. 
Jsem jim za tento dar vděčná.

Ráda bych se spolu s Vámi dotkla na-
děje, o které mluví motto na této strán-
ce. Zdá se mi totiž, že život prožívaný 
s vědomím, že (neznámo kdy) skončí, 
přináší v důsledku člověku i  jeho okolí 
velkou radost a vnitřní klid a především 
je úrodnou půdou pro konkrétní skutky 
lásky. A já věřím, že o ty jde v našich ži-
votech především.

 V této výroční zprávě Vám předkládá-
me informace o tom, jak jsme ve Sdíle-
ní prožili rok 2016. Řada z vás, čtenářů, 
byla jeho součástí. Pomáhali jste nám 
jako dobrovolníci, darovali jste nám 
peníze na provoz nebo na nákup po-
můcek, nakupovali jste v dobročinném 
obchůdku, stali jste se členy našeho 
týmu, byli jste těmi, kdo pečovali o své 
blízké a umožnili jim tak zůstat doma. 
Pokud se s námi na těchto stránkách 
setkáváte poprvé a chcete se seznámit 
blíž, tak směle do toho. Budeme se tě-
šit na Váš e-mail, telefonát nebo osobní 
návštěvu.

S přáním všeho dobrého
Michaela Čeřovská

V Telči dne 29. 6. 2017
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Je určená rodinám, které v  domácím 
prostředí pečují o  své blízké (seniory, 
osoby s  vážným onemocněním nebo 
zdravotním postižením).

Snažíme se o to, aby i lidé, kteří jsou zá-
vislí na péči druhé osoby, mohli zůstat 
doma a žít v důvěrně známém prostře-
dí, v kruhu svých blízkých. Aby i přes svá 
omezení žili důstojný, aktivní, kvalitní 
a smysluplný život.

Součástí odlehčovací služby je provádě-
ní hygieny, pomoc při podávání stravy, 
doprovod na procházky, povídání atd.

Dlouhodobá 24 hodinová péče je po fy-
zické i psychické stránce velmi náročná. 
Díky odlehčovací službě získají pečující 
volný čas, který mohou využít dle svých 
potřeb a s vědomím, že o jejich blízkého 
je dobře postaráno.

Odlehčovací službu poskytujeme v Telči 
a v dojezdové vzdálenosti do 20 km od 
Telče. Je dostupná ve všední dny od 7 – 
18 hodin a je zpoplatněná.

Máme radost, že neustále přibývá rodin, 
které se rozhodly pečovat o své blízké 
doma a využít při tom pomoci Sdílení. 
Děkujeme Vám!

TÝM V ROCE 2016

Sociální pracovnice: 
Bc. Jana Zatloukalová
Kontakt: 775 574 973

Pečovatelky: 
Jitka Erlebachová

Barbora Havránková
Jana Křížová
Petra Malá

Olga Nováková
Miloslava Píšová
Irena Stolaříková
Dana Štamberová
Ivona Vejborová

Miloslava Žákovská

STATISTIKA ROKU 2016

Počet klientů: 44
Počet hodin: 7277,5

NAŠE SLUŽBY:
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Na některá rozhodnutí je náš rozum 
krátký. Zvládneme se o  svého blíz-
kého dobře postarat doma, nebo by 
pro všechny bylo lepší umístit ho do 
nemocnice nebo do domova pro se-
niory? Něco jiného říká hlava, něco 
jiného srdce – chybí však vlastní prak-
tické zkušenosti, které by nám mohly 
napovědět. Pro tyto a podobné situa-
ce je tady bezplatná poradna Sdílení. 

V roce 2016 proběhlo 
826 poradenských kontaktů.

PŮJČOVNA POMŮCEK

Ti, kteří doma pečují o svého blízké-
ho, vědí, že to není žádná procházka 
růžovou zahradou. Ze záležitostí, 
které jsou u zdravého člověka samo-
zřejmostí, se stávají náročné a často 
obávané okamžiky dne. Řadu z nich 

lze naštěstí usnadnit použitím zdra-
votních a kompenzačních pomůcek.

Nabízíme elektricky polohovatelná 
lůžka, antidekubitní matrace, invalid-
ní vozíky, chodítka, toaletní židle atd. 
V roce 2016 jsme také zahájili prodej 
pomůcek pro sebeobsluhu. Zakoupit 
u  nás můžete např. obouvák pono-
žek, zvýšený okraj talíře, drtič nebo 
půlič léků, hřeben s prodlouženou ru-
kojetí a řadu dalších užitečných věcí.

V roce 2016 jsme zapůjčili 
325 pomůcek 188 klientům.

NAVŠTIVTE NÁS!

Půjčovna sídlí v budově 
polikliniky,

Masarykova 330, Telč
Po 8:00 - 11:30 a 12:00 - 16:00

St 12:00 - 16:00

Vedoucí půjčovny a poradny:
Bc. Jana Zatloukalová

tel.: 775 574 973
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DOMÁCÍ 
HOSPICOVÁ PÉČE
Je určená rodinám, které se rozhodly 
pečovat doma o svého blízkého s nevy-
léčitelným onemocněním (v pre/termi-
nálním stádiu).

Když se dozvíme, že náš blízký je vážně 
nemocný a jeho život se chýlí ke konci, 
musíme tuto realitu zpracovat, přijmout 
a zároveň mu být oporou. Na takovou 
situaci není většina z  nás připravena. 
Domácí hospic pomáhá toto náročné 
období zvládnout.

Domácí hospicová péče je dostupná ne-
přetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 
Poskytuje ji multidisciplinární tým (lékař, 

zdravotní sestry, sociální pracovnice, 
v  případě zájmu a  potřeby také psy-
cholog a duchovní). Zahrnuje zdravotní 
a  ošetřovatelskou péči o  nemocného 
a  psychologickou, sociální a  duchovní 
podporu nemocného i  jeho rodiny. Její 
součástí je i poradenství, zapůjčení po-
můcek a doprovázení rodiny po úmrtí 
nemocného.

Tuto službu poskytujeme v Telči a v do-
jezdové vzdálenosti do 20 km od Telče. 
Je poskytována za úhradu.

Provoz domácího hospice Sdílení je fi -
nancován převážně z darů od právnic-
kých a fyzických osob a je na nich závislý. 
Nepřispívají na něj zdravotní pojišťovny.

Finanční dary je možné 
posílat na účet veřejné sbírky 
100011997/7940. 
Děkujeme.

TÝM V ROCE 2016

Vedoucí zdravotní sestra: 
Mgr. Anna Svobodová 
Kontakt: 775 574 977

Lékaři: 
MUDr. Jan Heralecký

MUDr. Renata Koževnikovová
MUDr. Tomáš Morava

MUDr. Jaroslav Řičánek
MUDr. Lucie Sobotková

Zdravotní sestry: 
Pavla Dejmková

Martina Drexlerová
Monika Erlebachová

Denisa Šebestová
Ilona Šindlerová

STATISTIKA ROKU 2016

Počet klientů: 17
Počet ošetřovacích dní: 212
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„Otevřte oči a hledejte, 
kde nějaký člověk potřebuje 
trochu času, trochu účasti, 
trochu společnosti, trochu 
péče. Je to možná někdo 

osamělý, zahořklý, nemocný, 
nešikovný, pro koho můžeš 
něčím být. Je to možná sta-
řec nebo dítě. Buď připraven 
i na zklamání. Ukaž se lidem 

jako člověk.“ 
Albert Schweitzer

DOBROVOLNICKÝ 
PROGRAM
Dobrovolníci Sdílení pravidelně na-
vštěvují klienty Domova pro seniory 
v  Telči. Jak „zpívací“, tak „povídací“ 
skupinka jsou pro seniory vítaným 
zpestřením. Zvláštní oblibě se dlou-
hodobě těší zejména procházky 
dobrovolníků s  klienty upoutanými 
na invalidní vozík. V uplynulém roce 
se nám podařilo také více se zapojit 
do akcí pořádaných v domově (na-
rozeninové dny, setkání s rodinnými 
příslušníky apod.) a  máme z  toho 
radost. Rok jsme tradičně zakončili 
vánoční besídkou za účasti dětské-
ho souboru Krahuláček.

Nesmírně cenná je pro nás jednorá-
zová pomoc dobrovolníků na akcích 
Sdílení. Dobrovolníci v  uplynulém 

roce napekli stovky palačinek na na-
šich jarmarcích a strávili desítky ho-
din prodejem zboží u našeho stánku 
během festivalu Prázdniny v  Telči. 
Jako poděkování jsme na podzim 
uspořádali příjemnou společnou 
procházku na Oslednice s pečením 
buřtů.
Do třetice ještě chceme vyjádřit 
vděčnost lidem, kteří nám zdarma 
nabízí své profesionální služby. 
S grafi ckou úpravou materiálů nám 
takto pomáhají Tereza Kostelníč-
ková, Pavla Grossmannová a Matěj 
Hořák, s fotografováním týmu Ivana 
Brtvová, perníčky nám peče paní 
Marie Tomášová, video z  jarmarku 
pro nás natočil a sestříhal Jiří Zama-
zal. Děkujeme!

V  roce 2016 bylo 28 aktivních 
dobrovolníků, kteří odpracovali 
celkem 633 hodin.
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Koordinátorka dobrovolníků: 
Olga Nováková
Kontakt: 775 574 976

Marie Adamcová
Helena Andreasová
Zdeněk Antoň
Hana Antoňová

Petra Coufalová
Vlasta Čápová
Silvie Čermáková
Marie Gregorová
Michaela Habermannová
Jaroslav Horáček
Ladislav Hradil
Milena Kopečná

Jana Křížová
Romana Misařová
Helena Mokrá 
Lukáš Mokrý
Jan Novák
Olga Nováková 
Irena Stolaříková
Iveta Stolaříková

Monika Stolaříková
Ivana Šabatková
Markéta Šišovská
Markéta Šišovská ml.
Drahoslava Vaníčková
Renata Vejmělková
Lucie Vybíralová
Barbora Žákovská

DOBROVOLNÍCI V ROCE 2016
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FUNDRAISING

Kapitolu o fundraisingu zařazujeme do 
výroční zprávy poprvé. Toto tajemné 
slovo označuje činnost, která má za 
cíl  zajištění fi nančních i  jiných zdrojů 
na obecně prospěšné aktivity. V našem 
případě se jedná především o získávání 
peněz na provoz domácího hospice.

Ve Sdílení se stal systematický fun-
draising nedílnou součástí naší práce 
právě v roce 2016, a to především díky 
Nadačnímu fondu Avast a  konkrétně 
díky naší účasti v jeho programu „Spo-
lu až do konce“. Tento program si dal 
za cíl posílit svébytnost a soběstačnost 
domácích hospiců v celé České republi-
ce. Přinesl nám za dobu jeho trvání (18 
měsíců) důležité zkušenosti, znalosti, 
navázání nových vztahů a umožnil nám 
přijmout prvního zaměstnance na pozi-
ci fundraisera. 

Fundraiseři ve Sdílení se starají o provoz 
dobročinného obchodu, pořádají bene-

fi ční akce, oslovují dárce z řad fyzických 
i právnických osob a píší žádosti do na-
dací v rámci grantových výzev. 
Jaké plody přinesla tato činnost v roce 
2016? Mohli jsme např. zakoupit nové 
automobily Fiat Fiorino (Fond Vyso-
činy) a Škoda Fabia (Nadace ČEZ), no-
vou skříň na bezpečné skladování léků 
a ochranné obaly na pomůcky (Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové), 
získali jsme do výhodného pronájmu 
automobil Toyota Proace, dostali jsme 
darem notebook s  přenosnou tiskár-
nou (Alza.cz) a získali jsme také fi nanční 
prostředky na mzdy a vzdělávání per-
sonálu v přímé péči (Nadace Agrofert). 
Rozšířila se síť pravidelných dárců, kteří 
posílají na účet veřejné sbírky každý 
měsíc určitou částku (nejčastěji 100 
– 400  Kč) a  tak umožňují fungování 
domácího hospice. Vzrostl i počet jed-
norázových darů. 
Ze srdce děkujeme všem našim dár-
cům.

Fundraiseři v roce 2016:
Jana Bělíková

Dana Nováková

Prodavačky v dobročinném 
obchodě v roce 2016:

Vlasta Čápová
Jana Němcová
Jana Šimková
Věra Šiplová

Zboží do dobročinného obchodu 
vyrobili a věnovali:

Paní Běhanová, paní Hanušová, 
Jaroslava Hezinová, Jaroslav 

Horáček, paní Hütterová, 
paní Mironiuková, Miroslava 
Nechvátalová, paní Pijanová, 
paní Přibylová, paní Seidlová, 
Iveta Stolaříková, Monika Sto-
laříková, paní Šabatková, paní 
Tomášová, paní Vondráková, 

Robert Wisinger a další.
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Jarní jarmark (26. 3. 2016)
V pořadí již šestý jarmark Sdílení byl 
ve znamení probouzení smyslů a při-
lákal návštěvníky z  místa i  z  okolí. 
Mohli si pochutnat na dobrém jídle, 
poslechnout jazzovou kapelu U  zdi, 
projít se po bosonohé stezce, potěšit 
se vystoupením folklórního soubo-
ru Krahuláček, nakoupit rukodělné 
výrobky od místních prodejců a  na 
závěr se dokonce setkat s  Matkou 
Zemí. Kdo chtěl podpořit provoz do-
máciho hospice, mohl spojit příjem-
né s užitečným a dát si od pracovnic 
Sdílení výbornou palačinku, případ-
ně si udělat radost v  dobročinném 
obchůdku. Soutěživé povahy měly 
možnost si tipnout, kolik kilometrů 
najelo Sdílení v roce 2015 při cestách 
za klienty. Cenu si vysloužil ten, kdo 
se nejvíce přiblížil číslu 93 845 km.

Besedy a přednášky 
(průběžně po celý rok)
Zavítali jsme do Bohuslavic a do Ho-
dic, abychom místní občany informo-
vali o našich službách a zodpověděli 
jim dotazy týkající se péče o blízkého 
v domácím prostředí. 

Školení dobrovolníků (9. 4. 2016)
Noví i  „ostřílení“ dobrovolníci se zú-
častnili školení na téma motivace 
a  předpokladů k  dobrovolnické čin-
nosti a výměny praktických zkušenos-
tí. Součástí byl i kurz první pomoci. 

Den Sdílení aneb Na náměstí v posteli 
(7. 8. 2016)
Při tradiční akci, která probíhá v  rámci 
festivalu Prázdniny v Telči, jsme se ten-
tokrát rozhodli nechat širokou veřejnost 
nahlédnout pod pokličku našich služeb. 

Přímo na náměstí na pódiu jsme na fi -
gurantech předvedli celkovou koupel 
a mytí vlasů na lůžku. Prezentovali jsme 
vybavení domácího hospice a  všechny 
druhy pomůcek, které nabízí naše půj-
čovna. Řada návštěvníků vyzkoušela vy-
hlídkové komentované jízdy po náměstí 
na invalidním vozíku. Nechybělo chutné 
občerstvení, zboží z  dobročinného ob-
chůdku a sbírka pro domácí hospic.

Stěhování do nových prostor 
(13. 8. 2016)
Důležitým momentem roku 2016 
pro nás bylo přestěhování do no-
vých prostor. Zůstali jsme sice na 
stejné adrese, ale velké světlé kan-
celáře s  ústředním topením i  větší 
půjčovna jsou pro nás výraznou 
změnou k lepšímu. Za hladké a rych-
lé přestěhování vděčíme Sboru dob-

AKCE V ROCE 2016 
(podrobnější informace a fotogalerie na webových stránkách www.sdileni-telc.cz)
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rovolných hasičů Telč, kterým takto 
ještě jednou děkujeme za ochotu 
a vstřícnost.

Den otevřených dveří (10. 10. 2016)
Při Dni otevřených dveří jsme po-
prvé představili naše nové zázemí 
veřejnosti. Jako novinku jsme zahájili 
prodej některých pomůcek pro sebe-
obsluhu. Velmi mile nás překvapila 
účast, zavítalo k nám několik desítek 
návštěvníků.

Poděkování dobrovolníkům
 (15. 10. 2016)
Abychom vyjádřili vděčnost našim 
dobrovolníkům, kteří nám v průběhu 
roku tolik pomohli, pozvali jsme je na 
procházku na Oslednice spojenou 
s pečením buřtů na ohni. A bylo nám 
spolu dobře.

Adventní jarmark (26. 11. 2016)
Při adventním jarmarku se většinou 
divíme, jak ten rok zase rychle ute-
kl. A  také je to pro nás první příleži-

tost ucítit, že už jsou blízko Vánoce. 
O umocnění tohoto prožitku se opět 
postaral Krahuláček a stejně jako loni 

také hudební těleso MŮRA (ovšem 
v pozměněném složení a s kroužkem 
nad ů namísto čárky).
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PODĚKOVÁNÍ

Děkuji zaměstnancům Sdílení za profe-
sionální a zároveň láskyplnou péči o naše 
klienty.
Děkuji členům správní a dozorčí rady 
za jejich aktivní zájem, pomoc a podporu.
Děkuji dobrovolníkům za radost, kterou 
rozdávají.
Děkuji našim klientům a  jejich rodi-
nám za jejich důvěru a za to, že s nimi 
můžeme sdílet významné okamžiky 
a mnoho se od nich naučit.
Děkuji všem našim dárcům za jejich pří-
zeň a štědrost.

Děkuji městu Telč za fi nanční, morální 
i lidskou podporu.
Děkuji Státnímu zámku Telč za spolu-
práci a pomoc při pořádání jarmarků.
Děkuji Nadačnímu fondu AVAST za 
štědrou a účinnou podporu a za hluboký 
zájem o naši práci.

Děkuji všem, kteří nám pomáhají při 
přípravě a realizaci našich akcí.
 Michaela Čeřovská, ředitelka
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DĚKUJEME ZA 
PODPORU V ROCE 2016
Kraj Vysočina
MPSV
Úřad práce

Město Telč, Městys Mrákotín, Obec 
Borovná, Obec Hodice, Obec Hostě-
tice, Obec Krahulčí, Obec Olší, Obec 
Řásná , Obec Sedlatice, Obec Sed-
lejov, Obec Suchá, Obec Volevčice, 
Obec Zadní Vydří, Obec Zvolenovice.

Alza c.z. a.s.
BIOKOM CZ s.r.o.
BUTTERFLY FANTASY
Česká pošta, s.p.
DM audit s.r.o.
DMA Praha, s.r.o.
Lékárna Dr. Max Telč
Granit Máca s.r.o.
Jihlavské listy
KOOL TRADING, spol. s.r.o.
M & M INŽENÝRING, s.r.o.
Nadace Agel 

Nadace AGROFERT
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota
Nadační fond Avast
Nadační fond J &T
Národní památkový ústav
PAS – D s.r.o.
Pediatr Telč, s.r.o.
Reklamní potisk, s.r.o.
Rotary klub Telč, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Telč
Státní zámek Telč
SURF dovolená, s.r.o.
SVOBODA PARTS s.r.o.
Techsoup Česká republika
Toyota Central Europe – Czech s.r.o.
Turistatek Javořice
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové 

František Bělík, Vítězslava Benešová, 
Alena Bínová, Lucie Bláhová, Jiří Bor-
kovec, Kamila Brotánková, Vladimír 
Brtník, Lubomír Burian, Irena Cahová, 
Eva Čermáková, Michaela Čeřovská, 

Jan Dejmek, Ivana Denčevová, Eva Divi-
šová, Milada Dohnalová, Irena Dohna-
lová, Emílie Drdácká, František Dvořák, 
Jáchym Eder, Radmila Ederová, Roman 
Fabeš, Irena Fatrová, Jitka Fridrichov-
ská, Lenka Gregorová, Marie Grego-
rová, Jan Heralecký, Alois Heralecký, 
Alexandr Hobza, Marta Horáková, 
Roman Hořínek, Bohuslav Chromý, Mi-
roslav Janák, Eva Janoušková, Zdeněk 
Jantač, Alena Jelínková, Bohuslava Jíl-
ková, paní Kamarádová, Lucie Kame-
níková, Vít Kaňkovský, Stasa Kardaso-
va, Pavel Kaupa, Karel Kejval, paní M. 
Kolářová, Zuzana Kolářová, Žofi e Kol-
manová, Milena Kopečná, David Ko-
vář, Jitka Kovářová, Jan Král, Zbyněk 
Krejčí, Lenka Křiklánová, Karel Kří-
žek, Martin Kučera, Zdeněk Lavička, 
Miroslava Marková, Alena Marková, 
Jindřiška Maršánová, Bohumír Mikeš, 
Klára Mikešová, Marie Molcarová, 
Antonín Mrvka, Hana Müllerová, Jana 
Müllerová, Olga Musilová, Vladimíra 
Navrátilová, Bohumila Nechvátalová, 
Dora Nováková, Andrea Nováková, 
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Stanislav Novotný, Pavel Ondrák, Len-
ka Oudjana, Božena Pavlíčková, Petra 
Pavlů, Miroslava Pechková, Miroslav 
Peichl, Marie Plačková, Marie Plachá, 
Magda Pojerová, Miroslava Pokorná, 
Josef Pokorný, Pavel Poledna, Dana 
Posádová, Jan Poukar, Marie Proko-
pová, Marcela Provazníková, Franti-

šek Rod, František Růžička, Jaroslav 
Řičánek, Petr Semorád, Jana Sobotko-
vá, Petr Sommer, Dana Sommerová, 
Kateřina Sommerová, Anna Spurná, 
Martin Stašek, Irena Stehlíková, Borek 
Straka, Filip Svoboda, Helena Svobo-
dová, Petra Svobodová, Jaroslava Svo-
bodová, Eva Šebestová, Martin Šenigl, 

Stanislav Šindelář, Renata Škopková, 
Vladimíra Šmejkalová, Antonín Štěpá-
nek, Marie Štěpánová, Radomír Švec, 
Jana Švejdová, Irena Tobiášková, pan 
Tripal, Ivana Vašíčková, Lubomír Ve-
selý, Markéta Vetýšková, Petr Vlach, 
Miluše Vrábelová, Marie Výletová, Mi-
loš Vystrčil, Marie Zamazalová.

Chcete nás také podpořit? 
Pro snadné zadání platebních údajů zkuste využít tento qr kód:
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016 
 

VÝNOSY

Provozní dotace 3 591 000 Kč

Přijaté příspěvky 1 400 000 Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 383 000 Kč

Ostatní výnosy 295 000 Kč

Celkem 6 669 000 Kč

NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 709 000 Kč

Osobní náklady 4 535 000 Kč

Daně a poplatky 33 000 Kč

Ostatní náklady 265 000 Kč

Celkem 6 542 000 Kč

 
Zprávu auditora o ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2016 
vyhotovila Ing. Lenka Kožnárková. Výrok auditora je bez výhrad. 
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Podpořte nás částkou 200,- Kč měsíčně po dobu jednoho roku 
a pomůžete tak zajistit lékařskou a sesterskou pohotovost 

na jeden z 52 víkendů v roce. Děkujeme!















































Výnosy organizace členěné podle zdrojů

Přijaté dotace celkem 3591
Z toho:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 1635
Kraj Vysočina 1593
Obce 80
Úřad práce 283

Příspěvky a dary: 1400
Nadace a granty 1070
Dary firem a fyzických osob 330

Vlastní služby a doplňková činnost 1678
Tržby z prodeje služeb 960
Doplňková činnost 423
Úroky 4
Zúčtování fondů 163
Pojistné plnění 77
Prodej majetku a materiálu 51
Příjmy celkem 6669

Členění nákladů

Náklady
3735

373
Domácí hospicová péče 813
Půjčovna pomůcek 105

675
18

549
251

0
6519

V roce 2016 činila mzda paní ředitelky 358tis. Kč Do nákladů byla rozdělována dle směrniceč.3/2016
60% odlečovací služba, 20% poradenství, 10% domácí hospicová péče, 10% rozvoj fundreisingu
Odměny členů správní rady a dozorčí rady nebyly. 

Vývoj a stav fondů účetní jednotky

PZ 1.1.2016 přírůstky úbytky KZ 31.12.2016
210 420 163 467
210 420 163 467

95 368 231 232
829 126 955

Stav majetku a závazků  jeho struktura
Majetek: tis. Kč
Zůstatková cena dlouhodobého hmotného majetku k 31.12.2016 597
Zboží na skladě 12
Peníze na bankovních účtech a pokladně 1514
Pohledávky 99
Poskytnuté zálohy a náklady příštích období 47
Nároky na dotace 169
Celkem 2438

Závazky: 
Závazky 68
Výdaje příštích období 73
Výnosy příštích období 486
Dohadné účty pasivní 8
Vlastní jmění 466
Fondy 232
Nerozdělená zisk z minulých let 955
Hospodářský výsledek po zdanění 127
Daň z příjmů 23
Celkem 2438

Vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie, zatímní listy a obchodní podíly ovládající osoby

Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy

Účetní jednotka se řídí platnými předpisy v oblasti životního prostředí. Pracovně právní vztahy uzavřeny dle předpisů platných v České republice.

Novým členem dozorčí rady se v lednu 2016 stala Ing. Irena Fatrová, která nahradila Ing. Milana Svobodu. K žádným dalším změnám nedošlo.

Finanční zpráva obecně prospěšné společnosti Sdílení o.p.s. za rok 2016

Odlehčovací služba

Vlastní jmění
Dary a dotace na majetek
Veřejná sbírka 

Ostatní

Celkem
Správa o.p.s.

Organizační složka v zahraničí
Účetní jednotka nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí.

Činnosti

Doplňková činnost

Rozvoj fundraisingu

Poradenství

Dobrovolníci

HV období

Žádné významné skutečnosti nenastaly.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích

Investiční instrumenty
Účetní jednotka nepoužívá žádné zvláštní finanční instrumenty.

Informace o změně zakládací listiny a změně ve složení správní rady a dozorčí rady a o změně osoby ředitele

Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Účetní jednotka nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Nejsou.



Sdílení o.p.s. 
2017
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