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Jsme nezisková organizace, která v  Telči a  okolí od roku 2007 poskytuje sociální 
a zdravotní služby. Náš tým 35 zaměstnanců směřuje pomoc k seniorům, ke zdravotně 
postiženým a k nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám. Přejeme si, aby tito 
lidé, pokud to chtějí a  mají k  tomu vhodné zázemí, mohli i  přes omezení spojená 
s jejich stavem zůstat doma a žít co nejkvalitnější život.
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Úvodní slovo
Každý rok, když se chystám psát úvodní 
slovo do výroční zprávy, hledám inspiraci 
v citátech moudrých lidí. Letos mě oslovi-
la myšlenka Boženy Němcové tím, jak vý-
stižně shrnuje smysl toho, proč naše or-
ganizace existuje a proč se jmenuje právě 
Sdílení.

Tu zkušenost, že sdílená radost je 
dvojnásobná a sdílená starost poloviční, 
máme i my, kteří žijeme ve 21. století. Na 
rozdíl od našich předků ale své radosti 
a  starosti dnes můžeme sdílet nejen 
s lidmi ze svého okolí, ale díky rozvoji in-
ternetu a sociálních sítí doslova s celým 
světem. Paradoxně však ve chvílích, kdy 
čelíme těm největším starostem, někdy 
zjistíme, že mít je s  kým sdílet není vů-
bec samozřejmé. Když do života vstoupí 
vážná nemoc anebo „pouhé“ běžné ne-
duhy stáří, máme po ruce někoho, kdo 
má odvahu nevyhýbat se nám, kdo nás 
dokáže doopravdy vyslechnout a  po-
chopit, nést naše břímě aspoň chvíli 
spolu s námi a kdo nás nebude odbývat 
frázemi? 

Jsou šťastní ti, kdo mohou odpovědět 
„ano“. Takoví lidé jsou totiž vzácní a  ve 
chvílích, kdy je nejvíce potřebujeme, ne-
máme sílu je hledat. 

Ve Sdílení se proto snažíme být tím 
místem, kam můžete přijít nebo zavolat, 
a právě takové lidi zde s jistotou najdete. 

Lidi, kteří však kromě odvahy a schopnosti 
ponořit se do starostí druhých dispo-
nují také odborností, profesionalitou 
a  mnohaletou zkušeností. Ohlasy rodin, 
které využily některou z  našich služeb, 
nás naplňují radostí a nadějí, že snad ta-
kovým místem skutečně jsme. Děkujeme 

za tuto důvěru a nadále pokračujeme ve 
snaze být tu pro ty, kteří nás potřebují, 
a umožnit co nejvíce lidem, aby mohli zů-
stat doma.

Než se začtete do dalších stránek této 
výroční zprávy, ráda bych Vám poděkovala 
za Váš zájem o naši činnost. Letošní motto 
totiž promlouvá nejen o  tom, že přítom-
nost dalších lidí potřebují trpící lidé a jejich 
blízcí. Potřebujeme ji i my, kteří jsme toho 
času v roli pomáhajících. Bez blízkosti na-
šich dárců, dobrovolníků a dalších podpo-
rovatelů by naše činnost už dávno nebyla 
možná. Děkujeme Vám za Vaše přátelství.

Na následujících stránkách Vám přiná-
šíme ohlédnutí za uplynulým rokem 2018.

Přeji Vám příjemné čtení!

 S přáním všeho dobrého

 Michaela Čeřovská
 V Telči dne 22. 5. 2019

Motto:
„Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy 

potřebuje ještě jedno k sobě.“ 
(Božena Němcová)



 Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého 
jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.
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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 prostředí, v kruhu 
svých blízkých. Aby i  přes svá omezení žili 
důstojný, aktivní, kvalitní a smysluplný život.

Součástí odlehčovací služby je prová-
dění hygieny, pomoc při podávání potravy, 
doprovod na procházky, povídání atd.

Dlouhodobá 24 hodinová péče je po 
fyzické 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 Tel-
či a  v dojezdové vzdálenosti do 20 km od 
Telče (od roku 2019 však pouze v Kraji Vy-
sočina). Je dostupná ve všední dny od 7 – 18 
hodin a je zpoplatněná.

Máme radost, že neustále přibývá ro-
din, které se rozhodly pečovat o své blízké 
doma a využít při tom pomoci Sdílení. Dě-
kujeme Vám!

Tým v roce 2017
Sociální pracovnice: 
Bc. Jana Zatloukalová

Jaroslava Nováková, DiS.

pečovatelky: 
Magda Dzjapková

Kateřina Irová
Jana Křížová

Dagmar Kubernátová
Alena Kučerová

Petra Malá
Olga Nováková

Karolína Pikalová
Miloslava Píšová

Milena Polednová
Irena Stolaříková
Dana Štamberová
Ivona Vejborová

Miloslava Žákovská

Statistika roku 2018
Počet klientů: 72

Počet hodin přímé péče u klientů: 
9 296

Kontakt: 
  775 574 973 
  sdileni.poradna@gmail.com
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Mobilní hospicová péče
Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, kte-
ré zasáhla nevyléčitelná (nejčastěji onkolo-
gická) diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, 
který mohou ještě strávit spolu. Díky na-
šim lékařům a sestřičkám pozná nemocný 
člověk i jeho blízcí, že umírání nemusí zna-
menat utrpení a  lze ho prožít doma, bez 
bolesti, důstojně a v klidu. 

Služba je určena pro nevyléčitelně 
nemocné pacienty a  pro jejich blízké. Jejich 
společným přáním je velmi často prožít zbýva-
jící čas spolu a doma, ale to často znemožňují 
bolest, dušnost, nevolnost a další nepříjem-
né projevy vážné nemoci. Náš mobilní hospic 
dokáže tyto projevy v  domácím 
prostředí zvládnout a  umožňuje 
tak nemocnému a jeho rodině být 
spolu až do konce.

Mobilní hospicová péče je 
dostupná nepřetržitě 24 hodin 
denně 7 dní v  týdnu. Poskytuje 
ji multidisciplinární tým (lékař, 
zdravotní sestry, sociální pra-
covnice, v  případě zájmu a  po-
třeby také psycholog/psycho-
terapeut a  duchovní). Zahrnuje 

zdravotní péči o  nemocného a  psycho-
logickou, sociální a  duchovní podporu 
nemocného i  jeho rodiny. Její součástí je 
i  poradenství, zapůjčení pomůcek a  do-
provázení rodiny po úmrtí nemocného.

Tuto službu poskytujeme v  Telči, 
v dojezdové vzdálenosti do 20 km od Telče 
a v ORP Dačice. 

Tým v roce 2018
Vedoucí lékařka: 

MUDr. Renata Koževnikovová

Vedoucí zdravotní sestra: 
Mgr. Anna Svobodová 

lékaři
MUDr. Jaroslav Řičánek
MUDr. Lucie Sobotková

zdravotní sestry: 
Pavla Dejmková

Martina Drexlerová
Bc. Monika Jindrová

Bc. Monika Erlebachová
Ilona Šindlerová

Ladislava Štumarová

Sociální pracovnice:
Mgr. Anna Svobodová

psychoterapeutka:
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Statistika roku 2018
Počet klientů: 50

Počet dní péče celkem: 925
Počet návštěv sester: 908
Počet návštěv lékařů: 138

Kontakt: 
  775 574 977 
  sdileni.hospic@gmail.com
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Domácí ošetřovatelská péče
V  roce 2018 jsme začali poskytovat také 
domácí ošetřovatelskou péči. Jejím cílem 
je zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči pa-
cientovi v  jeho domácím prostředí. Je pře-
depisována praktickým lékařem nebo oše-
třujícím lékařem při hospitalizaci a  je plně 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Návštěvy zdravotních sester u  pacien-
tů probíhají dle ordinace lékaře 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu.

Tým v roce 2018
 

zdravotní sestry:
Bc. Monika Jindrová

Jana Křížová
Lenka Moudrá

Marie Stejskalová, DiS.
Ladislava Štumarová

Koordinátorka péče:
Pavlína Doležalová

 
Statistika roku 2018

Počet pacientů: 58

Kontakt: 
  737 012 037 
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Odborné sociální poradenství
Bezplatná pomoc pro ty, kdo hledají infor-
mace, kontakty, podporu a  doprovázení 
v  péči o  své blízké. Pomáháme lidem 
orientovat se v  dostupných službách, 

oprávněných nárocích (např. příspěvky na 
péči) a doprovázíme je v  jejich zprostřed-
kování. Poradenství je možné využít i pří-
mo v domácnosti imobilních klientů.

Půjčovna pomůcek
Ti, kteří doma pečují o  svého blízkého, 
vědí, že to není žádná procházka rů-
žovou zahradou. Ze záležitostí, které jsou 
u  zdravého člověka samozřejmostí, se 
stávají náročné a často obávané okamžiky 
dne. Řadu z nich lze naštěstí usnadnit po-
užitím zdravotních a  kompenzačních po-
můcek.

Nabízíme k  zapůjčení elektricky polo-
hovatelná lůžka, antidekubitní matrace, in-
validní vozíky, chodítka, toaletní židle atd. 
Zároveň je u nás možné zakoupit některé 
pomůcky pro sebeobsluhu, jako např. na-
zouvák ponožek, zvýšený okraj talíře, drtič 
nebo půlič léků, hřeben s  prodlouženou 
rukojetí a řadu dalších užitečných věcí.

Tým v roce 2018
 

Sociální pracovnice:
Bc. Jana Zatloukalová

Jaroslava Nováková, DiS.

Údržbář:
Marek Pacher

Otevírací doba poradny  
a půjčovny pomůcek:

ponDělí 
od 8.00 do 11.30 

a od 12.00 do 16.00
STŘEDa 

od 12.00 do 16.00

Statistika roku 2018
Ambulantní poradenství: 1094

Terénní poradenství: 192
Počet klientů půjčovny: 167

Počet zapůjčených pomůcek: 320
 

Kontakt: 
  737 191 490 
  sdileni.poradna@gmail.com
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Dobrovolnický program
Dobrovolníci jsou součástí Sdílení již 

od jeho samého počátku v  roce 2007. 
A jak je na tom Sdílení s dobrovolníky nyní 
po letech fungování? V  roce 2018 mělo 
Sdílení 69 dobrovolníků, kteří odpra-
covali celkem 810 hodin. Jak jde vidět, 
dobrovolnictví je zde nedílnou součástí 
fungování organizace.

Velmi si vážíme pomoci především na 
našich benefičních akcích, které nemalou 
měrou finančně podporují činnost domácí-
ho hospice. Dobrovolníci pomáhají s jejich 
organizací, hladkým průběhem, prodávají 
na našich stáncích s  dobročinným ob-
chůdkem nebo moštem a palačinkami. Ať 
už to je Běh městem šťastných lásek nebo 
naše jarmarky, bez pomoci dobrovolní-
ků by nebylo možné je realizovat. Cení-
me si také velké pomoci profesionálních 
dobrovolníků grafiků a fotografů, kteří se 
podílí na kvalitní propagaci naší činnosti. 

Dobrovolnice také docházejí do naší 
organizace, pomáhají nám s  adminis-
trativou nebo s  naceňováním zboží do 
obchůdku. Naši dobrovolníci pravidelně 

navštěvují klienty Domova pro seniory 
v  Telči. Společné zpívání, povídání nebo 
pečení palačinek přináší radost oběma 
stranám. 

Dobrovolníci mají v  naší organizaci 
vždy dveře otevřené. Jejich motivace je ve 
většině stejná jako motivace zaměstnan-
ců. Společně si přejeme, aby v oblastech, 
kde naše organizace působí, mohla i  do 
budoucna fungovat domácí hospicová 

péče a  děláme pro to vše, co je v  našich 
silách a schopnostech. Děkujeme ze srdce 
našim dobrovolníkům, že jsou s námi!

Koordinátorka dobrovolníků: 
Eva Švecová

Kontakt: 
  603 200 536 
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Dobrovolníci v roce 2018:
Irena Anderlová 

Helena Andreasová 
Zdeněk Antoň 

Hana Antoňová 
Michal Bartušek 
František Bělík 
Jana Bělíková 

Marie Bělíková 
Lucie Beníčková 

Kateřina Beranová 
Vladimír Brtník 

David Brtva 
Ivana Brtvová 

Lenka Brychtová 

Renata Brychtová 
Jitka Budíčková 
Hana Burianová 

Zuzana Černášová 
Michaela Čeřovská 

Zuzana Derksen 
Martina Drexlerová 

Alena Drštičková 
Jitka Erlebachová 
Martina Farková 
Marie Gregorová 

Jakub Hejl 
Kateřina Irová 

Libor Jonáš 

Václav Kadlec 
Milena Kopečná 

Milena Kopečná st. 
Tereza Kostelníčková 

Jana Křížová 
Dagmar Kubernátová 

Alena Kučerová 
Viktor Lukjanov 
Jana Malinová 

Lucie Mašterová 
Romana Misařová 

Helena Mokrá 
Olga Nováková 
Eva Pavlíková 

Petr Píša 
Miloslava Píšová 

Markéta Plhoňová 
Lukáš Šamal 

SDH Telč 
Irena Stolaříková 

Monika Stolaříková 
Michal Švec 
Eva Švecová 

Anna Svobodová 
Saar Helena Svobodová 

Vlastimil Sýkora 
Miroslav Vácha 

Drahoslava Vaníčková 

Vilém Vejvoda 
Miroslava Vejvodová 

Jana Veselá 
studenti z VŠPJ 

Miloslava Žákovská 
Jiří Zamazal

Klára Zamazalová 
Radek Zatloukal 
Tomáš Zatloukal 

Jana Zatloukalová 
Pavla Zatloukalová 

Radek Zuda 
Barbora Zudová
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Fundraising
Sdílení je financováno vícezdrojově, 
a  proto je fundraising nedílnou sou-
částí fungování našich služeb, zejména 
pak mobilního hospice. Systematický 
fundraising jsme začali rozvíjet díky 
velké podpoře Nadačního fondu Avast 
v letech 2015-2017. 

Fundraiseři ve Sdílení získávají 
prostředky z různých zdrojů. 

Z  veřejných zdrojů naši činnost 
dlouhodobě podporuje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina 
a stále více měst a obcí. V roce 2018 nás 
podpořil také Jihočeský kraj.

Významná je pro nás podpora 
řady nadací. Díky přispění Nadace ČEZ 
(Oranžová kola), Konta bariéry a Nadace 
Divoké husy jsme v roce 2018 mohli poří-
dit dva nové automobily. Nadace Člověk 
člověku (dar 100 000 Kč) a  Nadace J&T 
(dar 100 000 Kč) nám přispěly na mzdy 
zdravotních sester. Na mzdy lékařů při-
spěla nadace Diplomatic Spouses Asso-
ciation. Díky Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové se mohly naše zdravotní 
sestry vzdělávat. Nadační fond Umění 

doprovázet nám daroval nový lineární 
dávkovač léků, Moneta Money Bank dvě 
elektrická polohovací lůžka. 

Důležitá je pro nás podpora firem, kte-
ré proto pravidelně oslovujeme se žádost-
mi o  finanční či materiální dary. Oslovu-
jeme i  jednotlivce, např. prostřednictvím 
složenek rozesílaných do poštovních 
schránek v okolí Telče. Řada dárců se roz-
hodla podporovat naši činnost pravidelně 
formou měsíčních příspěvků, což nám po-
máhá stabilizovat financování domácího 
hospice a jsme za to velmi vděční.

Samostatnou kapitolou je pořádání 
dobročinných akcí. Jarmarky na telčském 
zámku se již staly tradicí. Druhý ročník 
Běhu městem šťastných lásek navštívilo 
729 běžců, kteří spolu s nadacemi (Nada-
ce ČEZ a Nadace Divoké husy) a firmami 
(Albi, Ekoplast Telč, Chesterton, Maxxi-
sample a další) přispěli k  jeho rekordní-
mu výtěžku. Proběhlo však také několik 
skvělých akcí, které pro Sdílení uspořá-
dal někdo jiný: Bál aby se nikdo nebál, 
koncert NO NAME, dobročinné aukce, 
vernisáž fotografií a další.

V  roce 2018 fungoval i  náš dobro-
činný obchůdek, a  to hlavně v Panském 
dvoře a  v  Hračkářství Trojan. Dále jsme 
prodávali drobné zboží na našich akcích 
a během festivalu Prázdniny v Telči.

Naši fundraiseři jsou členy Klubu 
hospicových fundraiserů, který sdru-
žuje fundraisery z  hospiců z  celé České 
republiky. Schází se několikrát ročně, 
společně se vzdělávají a sdílí zkušenosti. 
Společným projektem tohoto klubu je 
portál www.behyprohospice.cz.

Bez nadací, firem a jednotlivců by náš 
mobilní hospic nemohl fungovat. Jsme 
vděčni za jakýkoli dar. Mockrát děkuje-
me.

 

 
Fundraiseři 
v roce 2018:

Jana Bělíková
Eva Švecová
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Fundraiseři 
v roce 2018:

Jana Bělíková
Eva Švecová

Akce v roce 2018 
(podrobnější informace a  fotogalerie na 
webových a facebookových stránkách)

Po celý rok 2018 jsme pořádali jak vzdě-
lávací, tak benefiční či osvětové akce. Rea-
lizovali jsme také zajímavý dobrovolnický 
projekt.

Březen
V  březnu se celý tým terénní odleh-

čovací služby zúčastnil školení na téma 
„Proměny stáří a gerontooblek“. Všichni si 
zkusili, jaké to je, když se člověku třesou 
ruce – podepsat se, napít, najíst. Dále si 
v obleku zkusili sejít schody, pohybovat se 
se zrakovou vadou, zvednout se a položit 
se s omezenou hybností atd. 

V sobotu 24. března uspořádala církev 
Adventistů sedmého dne koncert sboru 
Festivia Chorus. Dobrovolné vstupné bylo 
věnováno Sdílení.

Poslední březnový den proběhl již tra-
diční dobročinný jarmark na zámku v Tel-
či, který tentokrát zpestřila jo-jo show. 
Výtěžek jarmarku podpořil provoz domácí 
hospicové péče.

Duben
Hned týden po jarmarku jsme uspořádali 
dobročinnou aukci na plese VŠPJ, který se 
konal v DKO Jihlava. V tiché aukci se dražily 
darované předměty. Výtěžek opět pod-
pořil provoz domácí hospicové péče a za-
městnanci Sdílení si tento večer užili za hu-
debního doprovodu skupiny Zatrestband. 
Moc děkujeme VŠPJ za tuto příležitost.

Květen
Začátkem května jsme 
zahájili prvním výletem 
dobrovolnický projekt 
podpořený Nadací České 
spořitelny „Cesty do vzpo-
mínek“. 

Červen
Dne 4. června jsme se zú-
častnili jihlavské Burzy 
filantropie s naším projek-
tem ČAS UMÍRÁNÍ NA-
PLNÍME ŽIVOTEM, kterou 
pořádala organizace KOUS 
Vysočina. Po prezentaci 

mnozí donátoři náš projekt podpořili a při-
spěli tak na provoz domácího hospice.

Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří – 
to bylo motto akce s  názvem Telčský ve-
letrh sociálních služeb, kde jsme 21. červ-
na prezentovali naši činnost. 

Agentura Vysočina events uspořádala 
na podporu Sdílení ve čtvrtek 28. června 
koncert skupin Sebastian, Vzhůru a  níž 
a NO NAME na bývalém zimním stadionu 
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v Telči. Zaměstnanci na koncertě prodávali 
občerstvení a  drobné dárkové předměty 
a zajišťovali doprovodný program. Výtěžek 
byl věnován na podporu Sdílení.

Srpen
6. srpna Běhu městem šťastných lásek přá-
lo počasí a  nalákalo stovky lidí na telčské 
náměstí. Lidé přišli s  myšlenkou podpořit 
mobilní hospicovou péči Sdílení. Zapla-
cením startovného a nákupem sportovního 
oblečení přispěli k rekordnímu výtěžku. Or-
ganizaci běhu zajišťovali zaměstnanci Sdí-
lení a na 30 dobrovolníků. Mezi 729 účast-
níky byla i spousta dětí, seniorů a vozíčkářů. 
Celé náměstí se rozsvítilo neonovou barvou 
triček, nechyběly ani slzy dojetí a štěstí. V cíli 
na běžce čekala perníková medaile a děti si 
odnesly na památku diplomy. Každý, kdo 
běžel nebo šel tříkilometrovou trasu, se stal 
vítězem – tak znělo i motto celé akce: „Jsem 
vítěz, běžím pro hospic“.

Září
V  podvečer 6. září proběhlo v  Panském 
dvoře za krásného počasí a praskání ohně 
milé setkání pozůstalých rodin, které Sdí-
lení doprovázelo v  období, kdy pečovaly 

o své blízké doma. Děkujeme za pěkné od-
poledne a vřelá setkání.

Říjen
Mobilní hospic Sdílení se připojil k  celo-
republikové týdenní kampani DOMA., 
která si klade za cíl informovat o  tom, že 
pečovat doma je možné až do posledního 
dne. Lidé se připojili k této kampani 8. října 
tak, že šli do práce či školy v papučích. Fo-
tili se a posílali a sdíleli fotky s hashtagem 
#papucovyden. Dne 8. října proběhl ve 
Sdílení také den otevřených dveří. 

Dne 20. října proběhl ve Sdílení 
praktický seminář pro zaměstnance 
a dobrovolníky „Poradenství pro pozůsta-
lé“. Hlavními tématy byla komunikace 
s umírajícími a jejich rodinami, postup po 
úmrtí, možnosti smutečních rozloučení 
a práce s pozůstalými rodinami.

Listopad
Student telčského gymnázia Jakub Hejl, 
Sdílení a Město Telč pořádali 5. listopadu 
vernisáž výstavy fotografií „Podzim živo-
ta“. Během vernisáže vystoupilo pěvecké 
uskupení Triodam Telč. Vystavované foto-
grafie byly pořízeny u klientů odlehčovací 

služby Sdílení a po celou dobu výstavy se 
konala finanční sbírka na provoz organiza-
ce.

Prosinec
Jako každý rok jsme pořádali tradiční ad-
ventní jarmark na zámku v  Telči. Konal 
se v sobotu 1. prosince. Na stáncích byly 
ke koupi rukodělné dárky a  dekorace, 
nechyběl svařák, horký mošt a dobré ob-
čerstvení. V zámecké zahradě byli k vidění 
dravci ze záchranné stanice. V  zámecké 
konírně vystoupil dětský folklórní soubor 
Krahuláček. Dobrovolným vstupným ná-
vštěvníci přispěli na provoz Sdílení.

Petr Píša se rozhodl uspořádat na 
podporu domácího hospice Sdílení akci 
s  názvem BÁL aby se nikdo NEBÁL aneb 
OSLAVA opravdu CELÉHO ŽIVOTA. Bál se 
konal v sobotu 8. prosince v KD Třešť. Akci 
podpořily skupiny Bee Band, The Shots, 
Hotch-Potch, GoodyMoody, Sebranka jazz 
orchestra a Zatrestband. Součástí progra-
mu byla i dobročinná aukce, kterou pořá-
dalo Sdílení. 

Celý výtěžek ze vstupného putoval na 
podporu provozu domácího hospice Sdí-
lení v Telči.
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Podpořili nás v roce 2018
STáTní SpráVa
Kraj Vysočina
Jihočeský kraj

Batelov, Borovná, Černíč, Doupě, Dyjice, 
Hostětice, Krahulčí, Mrákotín, Mysletice, 
Nevcehle, Olší, Panenská Rozsíčka, Sedla-
tice, Stará Říše, Studená, Suchá, Telč, Třešť, 
Vanov, Vystrčenovice, Zadní Vydří

Státní zámek Telč
Národní památkový ústav

FIrMy, orGanIzaCE
Albi Česká republika, a. s.
Autodílna David Nováček
Autocentrum BUPI s. r. o.
Butterfly – Hana Hinterholzová
Biokom CZ s. r. o.
City.cz
Cukrárna Celerin
České centrum fundraisingu z. s.
Česká lékárna holding a. s. 
Česká pirátská strana
DB servis s. r. o.
Ekoplast Telč s. r. o.

Emro s. r. o.
Exte spoj s. r. o.
Folklórní soubor Krahuláček
Hotel Antoň
Hračkářství Trojan
Chesterton ČR s. r. o.
INTER META Ostrava s. r. o.
Josef Sklenář – Biofarma Sasov
Maxxisample s. r. o.
Megans s. r. o.
Miloš Šimek, kovovýroba
M-SOFT s. r. o.
Nominal CZ obchodní s. r. o.
Pavel Diviš – Izolace 
PDT s. r. o. – Panský dvůr Telč
Pavel Trojan – Pivovar Trojan
Pediatr Telč s. r. o.
Prázdniny v Telči
Pražírna Koruna
Pro life fitness Telč
Reklamní potisk s. r. o.
Restaurant AMIGO
SOMTservis s. r. o.
Švejk restaurant Telč
Tančírna Třešť z. s.
Toyota Central Europe – Czech, s. r. o.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Waldviertler Sparkasse bank AG
W. A. G. Payment solutions, a. s.
YBV Czech, s. r. o.
Železářství Karel

naDaCE, naDační FonDy
Diplomatic Spouses Association
Fórum dárců
Nadace České spořitelny
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace Divoké husy
Nadace J&T
Nadace JUST CS
Nadace Charty 77 – Konto bariéry
Nadační fond Umění doprovázet
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Weil, Gotshal – nadační fond

FyzICKé oSoBy
Děkujeme všem individuálním dárcům za 
finanční a  věcné dary. Jsou významnou 
součástí financování provozu naší or-
ganizace.
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Prosíme, pomozte nám zajistit, aby nevyléčitelně nemocní  
a jejich rodiny nepřišly o vzácný čas, který ještě mohou strávit spolu.
 
přispějte na náš sbírkový účet 100011997/7940.
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Přehled hospodaření v roce 2018   
    
Zprávu auditora a ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2018 vyhotovila Ing. Lenka Kožnárková. 
Výrok auditora je bez výhrad.    
Plná verze výroční zprávy včetně celé Zprávy auditora a účetní závěrky je ke stažení na našich stránkách. 
    

VýnoSy

Provozní dotace 5 950 000 Kč

Přijaté příspěvky 932 000 Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 853 000 Kč

Ostatní výnosy 1 599 000 Kč

Výnosy celkem 10 334 000 Kč
 

náKlaDy

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 732 000 Kč

Osobní náklady 8 228 000 Kč

Daně a poplatky 32 000 Kč

Ostatní náklady 76 000 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 267 000 Kč

Poskytnuté příspěvky 19 000 Kč

náklady celkem 10 354 000 Kč

Účetní: Hana Burianová, Ing. Saar Helena Svobodová
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Poděkování
Děkuji zaměstnancům Sdílení za profesionální 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 rodinám 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 přízeň a štědrost.

Děkuji městu Telč za finanční, morální i lidskou podporu a za poskytnutí 
prostor pro náš provoz.
Děkuji Státnímu zámku Telč za spolupráci a pomoc při pořádání jarmar-
ků.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají při přípravě a realizaci našich akcí.
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