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Poslání
Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. 
Od roku 2007 pomáháme starým nebo vážně nemocným lidem radou, pod-
porou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí 
s rodinou.

Motto
Pomáháme vám zůstat doma.

Vize
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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Úvodní slovo 

R ok 2020 se zapsal do dějin. Na jeho 
počátku pro nás slovo „koronavi-

rus“ bylo jen abstraktním pojmem z tele-
vizních zpráv. Jen o několik týdnů později 
jsme si museli připustit, že tentokrát ne-
budeme z pohodlí domova sledovat další 
drama ve vzdálených zemích. Po dlouhé 
řadě klidných let jsme i my v české kotlině 
museli čelit zásadnímu problému, který 
nemá rychlé a snadné řešení. Snažím se 
přehrát si v hlavě, jak jsme ten rok prožili 
ve Sdílení. Nejde to snadno, protože se 
neohlížím za něčím, co už skončilo. Ješ-
tě není vyhráno. Vidím tedy spíše střípky 
než ucelený obraz. Ale ty střípky jsou plné 
vděčnosti a naděje, a proto se o ně s vámi 
podělím.

1. střípek… 

Ve Sdílení pracují převážně ženy a vel-
kou část z nich tvoří maminky. Najdete je 
u nás na všech pozicích – jsou to lékařky, 
pečovatelky, zdravotní sestřičky, sociální 

pracovnice, účetní, fundraiserky, psycho-
terapeutky i  manažerky. Jejich práce ve 
Sdílení je náročná a nenahraditelná. A po 
velkou část uplynulého roku ji vykonávaly 
v podmínkách, kdy musely do svého živo-
ta navíc přidat roli učitelů, školní jídelny, 
vedoucích zájmových aktivit a  dětských 
psychologů. Vlastně dost dobře nechápu, 
jak to mohly zvládnout. Ale zvládly a díky 
nim Sdílení stále funguje! Milé kolegyně, 
klaním se před vámi a  jsem vám za váš 
přístup nepopsatelně vděčná. A  přestože 
jsem cítila potřebu zdůraznit, jak nároč-
né to v covidovém období měly maminky, 
moje poděkování a  vděčnost patří úplně 
stejnou měrou každému, kdo ve Sdílení 
pracuje. Děkuji vám všem!

2. střípek… 

Přála bych vám být u  okamžiků, kdy 
jsme v „kuchyni“ Sdílení „vařily“ naše reak-
ce na jednotlivé fáze epidemie a s tím sou-
visející opatření. Typicky o víkendu, každá 

kmitající ve své domácnosti, v tom některá 
z  nás zachytila ze zpravodajství důležité 
sdělení. Rychlé informování ostatních pro-
střednictvím messengeru, výměna pohle-
dů na věc, svolání on-line porady na večer, 
až bude postaráno o všechny členy rodiny. 
Porada formou věcného shrnutí současné 
situace a variant, jak na ni můžeme reago-
vat. Nalezení shody, rozdělení úkolů, infor-
mování všech zaměstnanců a jedeme dál. 
Myslím, že jsme samy netušily, jaké nadání 
pro krizový management se v nás skrývá.

3. střípek… 

Už dlouho víme, že kromě našich za-
městnanců máme obrovské bohatství 
v  našich podporovatelích, dobrovolnících 
a  dárcích. Ale v  takto těžkém období si 
člověk opravdu intenzivně uvědomí, jak 
vzácný je to dar a jaká je to úleva vědět, že 
se o ně (o vás!) můžeme opřít. Tolik nabí-
dek pomoci od jednotlivců, firem i nadací, 
že stěží skrýváme dojetí. Přátelé naši milí, 
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„Možná se nemůžete  
vrátit zpět a změnit začátek,  
ale můžete znovu začít tam,  

kde právě jste, a změnit konec.“ 

C. S. Lewis

děkujeme vám a prosíme vás, zachovejte 
nám přízeň, bez vás se neobejdeme.

Přeji vám všem pevné zdraví, dobré 
nervy a každý den mnoho zážitků dosvěd-
čujících, že dobra a  lásky je kolem nás 
mnohem více, než se zdá!

 S přátelským pozdravem
 Michaela Čeřovská

K dyž jsem začátkem roku 2019 převzala dočasné vedení Sdílení, samo-
zřejmě jsem netušila, co mě za rok čeká. Že celý svět zasáhne pandemie 

koronaviru a zdravotní a sociální služby se stanou jedněmi z hlavních akté-
rů jejího zvládnutí. Ačkoliv byl celý rok 2020 nestandardní, extrémně nároč-
ný, plný nových i nečekaných situací, nařízení a opatření, Sdílení ho zvládlo. 
Zvládli ho všichni ti lidé s velkým srdcem, kteří u nás pracují. V roce 2020 jsme 
se také setkali s  ohromnou podporou lidí, firem, nadací, státních institucí. 
Znovu a znovu si uvědomuji, že jsou mezi námi lidé – a potvrdilo se, že jich 
není málo – kteří nejsou lhostejní vůči svému okolí. Vím, že pomoc bližním 
není povinnost, nelze ji nárokovat. Pomoc vždy vychází z  dobré vůle. Jsem 
ráda, že je jí v našem okolí stále dost. Přeji vám příjemné čtení naší výroční 
zprávy.

 Jana Bělíková, zástupkyně ředitelky
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Mobilní  
hospicová péče

M obilní hospic Sdílení zajistí rodi-
nám, které zasáhla nevyléčitelná 

(nejčastěji onkologická) diagnóza, aby 
nepřišly o  vzácný čas, který mohou ještě 
strávit spolu. Díky našim lékařům a  ses-
třičkám pozná nemocný člověk i jeho blíz-
cí, že umírání nemusí znamenat utrpení 
a lze ho prožít doma, bez bolesti, důstojně 
a v klidu. 

Služba je určena nevyléčitelně nemoc-
ným pacientům a jejich blízkým. Jejich spo-
lečným přáním je obvykle prožít zbývající 
čas spolu a doma, ale to často znemožňují 
bolest, dušnost, nevolnost a  další nepří-
jemné projevy vážné nemoci. Náš mobil-
ní hospic dokáže tyto projevy v domácím 
prostředí zvládnout a  umožňuje tak ne-
mocnému 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 pracovnice, psy-
choterapeut a  duchovní). Zahrnuje zdra-
votní péči o nemocného a psychologickou, 
sociální a  duchovní podporu nemocného 
i jeho rodiny. Její součástí je i poradenství, 
zapůjčení pomůcek a doprovázení rodiny 
po úmrtí nemocného. Pravidelně pořá-
dáme setkání pozůstalých rodin u nás ve 
Sdílení nebo formou vzpomínkového po-
chodu.

Tuto službu poskytujeme v Telči a okolí, 
zejména v dojezdové vzdálenosti. a v ORP 
Dačice.

Kontakt:
  775 574 977
 hospic@sdileni-telc.cz
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Kontakt:
  775 574 977
 hospic@sdileni-telc.cz

Tým v roce 2020
Vedoucí lékařka: 
MUDr. Renata Koževnikovová

Vrchní sestra: 
Mgr. Anna Svobodová 

Lékaři:
MUDr. Jan Heralecký
MUDr. Lucie Sobotková
MUDr. Jana Švejdová
MUDr. Jaroslav Řičánek
MUDr. Eva Tůmová
MUDr. Jiří Turek

Zdravotní sestry: 
Eliška Dočekalová
Bc. Monika Doležalová
Bc. Monika Erlebachová
Bc. Veronika Němcová
Ladislava Štumarová
Alžběta Šindelářová

Zdravotně-sociální 
pracovnice:
Mgr. Marta Kupčíková

Psychoterapeutka:
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Duchovní:
Mgr. Karel Satoria
Mgr. Hynek Tkadleček

Administrativní pracovník:
Ivana Brtvová

Statistika roku 2020
Počet klientů: 92
Počet dní péče celkem: 2922
Počet návštěv sester: 1648
Počet návštěv lékařů: 357
Počet ujetých km: 48184

„Na podzim roku 2019, když odešla naše babi (74), celá rodina 
čekala, jak to bude s  dědou (84). Zvládl Vánoce i  zimu, ale síly 
ubývaly. Na jaře 2020 jsme se při první vlně koronaviru všichni 
báli, abychom dědu nenakazili. Ten nás ale prosil, ať tam chodíme 
dále a neděsíme ho rouškami. Říkal, že nejhorší je být v tom sám. 
Po odchodu jeho fenky Báry se jeho stav začal horšit. Při každé 
návštěvě bylo jasnější, že přichází čas, kdy bude potřebovat vět-
ší péči. Nestačilo mu už jen rozveselení při odpoledním kafi nebo 
obstarání nákupů. Jenže kdo si v dnešní době může dovolit zůstat 
na neurčitou dobu doma? Věříme, že ten, kdo hledá cestu. Táta 
dvou malých dětí s ženou na mateřské. To není zrovna ideální pří-
ležitost na to oznámit v práci, že si v koronavirové krizi bere ošet-
řování na dědu, ale neví na jak dlouho. Přesto rozhodnutí rodiny 
bylo jednoznačné. Děda chce dožít doma, tak mu to umožníme. 
Do péče se zapojili také obě jeho děti a další vnuci. Velkou oporou 
v zádech pro nás bylo Sdílení, které nám zajistilo odbornou zdra-
votní péči, kompletní vybavení, léky a  také psychickou podporu. 
Věděli jsme, že když nám budou docházet síly, je možnost využít 
jejich dalších služeb a vzít si oddechový čas. A tak jsme společně 
dědu doprovodili na druhý břeh. Zemřel doma v rodinném kruhu. 
V místě, kde se narodil a prožil celý život. Jsme vděčni, že součástí 
toho všeho byli i dva naši synové, kteří viděli, že smrt je běžnou 
součástí života, že tu jsou organizace, které vám se vším pomohou, 
a také to, že to může být i takhle krásné.“

 Rodina Vytiskových a Cvaků
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Odlehčovací služba

J e určena rodinám, které v  domá-
cím prostředí pečují o  své blízké 

(seniory, osoby s vážným onemocně-
ním nebo zdravotním postižením).

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

Součástí odlehčovací služby je pro-
vádění hygieny, pomoc při podávání 
potravy, doprovod na procházky, po-
vídání atd.

Dlouhodobá 24hodinová péče je 
po fyzické i  psychické stránce velmi 
náročná. Díky odlehčovací službě zís-
kají pečující volný čas, který mohou 
využít dle svých potřeb a s vědomím, 

že je o jejich blízkého dobře postará-
no.

Odlehčovací službu poskytujeme 
v  Telči a  v  dojezdové vzdálenosti do 
20 km od Telče (od roku 2019 však 
pouze v  Kraji Vysočina). Je dostupná 
ve všední dny od 7 do 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!

Kontakt:
: 775 574 973 
  poradna@sdileni-telc.cz

Tým v roce 2020
Vedoucí sociální pracovnice: 
Bc. Jana Zatloukalová

Sociální pracovnice:
Bc. Pavlína Hořáková
Jaroslava Nováková, DiS.

Pečovatelky: 
Magda Dzjapková
Kateřina Irová
Jana Křížová
Dagmar Kubernátová
Alena Kučerová
Olga Nováková
Miloslava Píšová
Milena Polednová
Irena Stolaříková
Dana Štamberová
Ivona Vejborová
Renata Vejmělková
Pavla Zatloukalová
Miloslava Žákovská

Statistika roku 2020
Počet klientů: 71
Počet hodin přímé péče u klientů: 8827
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Domácí  
ošetřovatelská  
péče

C ílem domácí ošetřovatelské péče je 
zajistit kvalitní péči pacientovi v  jeho 

domácím prostředí. Hlavní zásadou je pro-
fesionalita pracovníků. Péče je předepiso-
vána praktickým lékařem nebo ošetřujícím 
lékařem při hospitalizaci a je plně hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění. Návště-
vy zdravotních sester u pacientů probíhají 
dle ordinace lékaře 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu.

Hlavními cíli domácí ošetřovatelské 
péče jsou uzdravení nebo zlepšení zdra-
votního stavu pacienta, prevence vzniku 
komplikací, zajištění zdravotních ošetřo-
vatelských výkonů dle ordinace lékaře 
v  domácnosti pacienta, udržení hybnosti 
a soběstačnosti a edukace pacienta a  ro-
diny.

Domácí péči poskytujeme v domácnos-
tech klientů v okrese Jihlava.

Tým v roce 2020
Koordinátorka péče:
Pavlína Doležalová

Zdravotní sestry:
Bc. Ludmila Adamcová
Marie Borzová
Eliška Dočekalová
Marie Gröhlingová
Kateřina Menšíková
Lenka Moudrá
Kateřina Pětvalská, DiS.

Fyzioterapeutky:
Bc. Jitka Jakubcová
Mgr. Hana Kopečková

Statistika roku 2020
Počet pacientů: 408

Kontakt:
: 737 012 037
  dop@sdileni-telc.cz
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Tým v roce 2020
Koordinátorka péče:
Pavlína Doležalová

Zdravotní sestry:
Bc. Ludmila Adamcová
Marie Borzová
Eliška Dočekalová
Marie Gröhlingová
Kateřina Menšíková
Lenka Moudrá
Kateřina Pětvalská, DiS.

Fyzioterapeutky:
Bc. Jitka Jakubcová
Mgr. Hana Kopečková

Statistika roku 2020
Počet pacientů: 408

Půjčovna pomůcek

T i, kteří doma pečují o svého blízkého, vědí, že to není žádná procház-
ka růžovou zahradou. Ze záležitostí, které jsou u zdravého člověka 

samozřejmostí, se stávají náročné a často obávané okamžiky dne. Řadu 
z nich lze naštěstí usnadnit použitím vhodných zdravotních a kompen-
začních pomůcek.

Nabízíme k zapůjčení elektrická polohovací lůžka, antidekubitní mat-
race, invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle atd. Zároveň je u nás možné 
zakoupit některé pomůcky pro sebeobsluhu, jako např. nazouvák pono-
žek, zvýšený okraj talíře, drtič nebo půlič léků, hřeben s prodlouženou 
rukojetí a řadu dalších užitečných věcí.

V roce 2020 jsme 176 klientům zapůjčili 427 pomůcek.

Odborné sociální 
poradenství

B ezplatná pomoc pro ty, kteří hledají informace, 
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 zprostředkování. Po-
radenství je možné využít i přímo v domácnostech 
imobilních klientů.

V  roce 2020 proběhlo 1729 ambulantních a  360 
terénních poradenských kontaktů.

Tým v roce  
2020

Sociální pracovnice:
Bc. Pavlína Hořáková
Jaroslava Nováková, DiS.
Bc. Jana Zatloukalová

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 

Kontakt:
Tel.: 737 191 490
E-mail: poradna@sdileni-telc.cz
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Řízení a provoz

Jednotlivé služby se během roku 2020 kro-
mě svých běžných činností potýkaly s prů-

během pandemie koronaviru. To obnášelo 
nové postupy, sledování opatření MZ ČR, za-
jištění dostatku ochranných pomůcek a de-
zinfekce i nové výzvy. Ve všech službách jsme 
se naučili využívat moderní technologie, po-
řádat porady on-line, komunikovat na dálku 
s klienty a týmy. Ve spolupráci s Městem Telč 
jsme zajišťovali pro obyvatele Telče nákupy. 
Museli jsme zřídit nový sklad ochranných po-
můcek a vyčlenit na jeho správu část pracov-
ní doby jedné kolegyně.

Během celého roku probíhala ve Sdílení 
na poliklinice rekonstrukce prostor. Velký dík 
patří Městu Telč za přípravu i  realizaci celé 
akce. Díky naší výhře ve výzvě IKEA – Spolu 
s vámi jsme získali kompletní vybavení pro-
stor pro zdravotníky vč. kuchyňského koutu.

Během roku jsme přijali 11 nových ko-
legyň a kolegů. Museli se zaučovat v nestan-
dardních podmínkách a pracovat distančně. 

Díky úspěšné žádosti se vedení Sdílení 
mohlo zúčastnit programu Grow with Goo-

gle Academy for NGOs formou on-line semi-
nářů a workshopů.

Připravovali jsme obsáhlou žádost do 
programu EU – IROP – investiční dotace na 
nákup automobilu s  vestavbou pro invali-

dy. Náš vozový park se v roce 2020 obměnil 
a rozšířil na 12 automobilů.

V roce 2020 jsme se věnovali tvorbě no-
vých webových stránek, které nám zdarma 
zhotovila Nadace Vodafone.



Ředitelka: Bc. Michaela Čeřovská (od února 2019  
na rodičovské dovolené)
Zástupkyně ředitelky: Jana Bělíková
Administrativní pracovnice: Jana Mácová
IT: Ing. Zdeněk Tománek
Údržbáři: Jakub Kochrda, Petr Kochrda
Externí spolupráce:
Supervize: Mgr. Eva Oujezská a Mgr. Iva Macková.
Úklid: Jana Rajská. 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020: 33 na HPP  
a 16 na DPP
Počet přepočtených úvazků: 26,45

Správní rada: RNDr. Miloš Vystrčil (předseda), Hana 
Müllerová, Marie Gregorová, Jan Boháčik, Bc. Lucie 
Váchová, MUDr. Jana Švejdová
Dozorčí rada: Bc. Jana Zatloukalová (předsedkyně), Ing. 
Zdeněk Antoň, Ing. Irena Fatrová
Správní rada zasedala 22. 6., 27. 11. a 30. 11. 2020. Do-
zorčí rada zasedala 22. 6. 2020. Schůzí se účastnily i za-
kladatelky Sdílení Marie Gregorová a Jana Boháčiková.

Jsme členy:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace veřejně prospěšných organizací
Běhy pro hospice
Fórum mobilních hospiců
Místní akční skupina Telčsko
Klub hospicových fundraiserů
KOUS Vysočina
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Fundraising

S dílení je financováno z  mnoha zdro-
jů, protože veřejné zdroje nepokryjí 

veškeré náklady na provoz organizace. 
Fundraising je nedílnou součástí fungová-
ní našich služeb, zejména pak mobilního 
hospice. Díky darům můžeme například 
vždy poskytovat nejvhodnější léčbu a péči, 
dát pacientům a jejich rodinám tolik času, 
kolik jen potřebují, setkávat se s pozůsta-
lými a  pečovat o  ně, pečovat o  náš tým 
a vzdělávat ho či nacházet a udržet ve Sdí-
lení naše zaměstnance.

Významná je pro nás podpora řady na-
dací. Díky hlasování veřejnosti v  progra-
mu Nadačního fondu Tesco jsme získali 
16 000 korun na propagaci našich služeb. 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
přispěl částkou 39 290 korun na vzdělává-
ní týmu mobilního hospice a týmu terén-
ní odlehčovací služby. Také nás podpořil 
částkou 15  000 korun na nákup ochran-
ných pomůcek hned v  první vlně epide-
mie. Mimořádnou pomoc v nouzovém sta-
vu poskytly i Nadace Komerční banky, a. s. 

– Jistota ve výši 50 000 korun, dále Nadace 
ČEZ ve výši 50 000 korun a Nadace Karel 
Komárek Foundation ve výši 66 000 korun. 
Nadace Umění doprovázet nás podpořila 
částkou 21 229 korun, za kterou jsme na-
koupili nový oxygenátor. Od Skils – nadač-
ní fond jsme obdrželi částku 40 000 korun 
na částečnou úhradu mzdy lékařky. Díky 

podpoře ČEPS, a. s., jsme pořídili nové 
vybavení pro klienty terénní odlehčovací 
služby ve výši 44 400 korun. Nadace Divo-
ké husy svým příspěvkem ve výši 60 000 
korun navýšila výtěžek našeho benefiční-
ho běhu. Dlouhodobě nás podporuje také 
Nadace Člověk člověku, její podpora ve 
výši 120 000 korun byla použita na úhradu 
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mzdových nákladů zdravotní sestry hospi-
cového týmu. Na stejný účel byla využita 
také finanční podpora Nadace J&T, od kte-
ré jsme obdrželi 200  000 korun. Nadace 
Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota nám 
darovala částku 200 000 korun na projekt 
„Rozvoj mobilní specializované péče v sou-
vislosti s rozšířením týmu“. Důležitá je pro 
nás podpora firem, které proto pravidel-
ně oslovujeme se žádostmi o  finanční či 
materiální dary. Oslovujeme i  jednotlivce 
prostřednictvím letáků se složenkou ro-
zesílaných do poštovních schránek v okolí 
Telče a Dačic, on-line dárcovských kampa-
ní či sbírkových kasiček. Řada dárců se roz-
hodla podporovat naši činnost pravidelně 
formou měsíčních příspěvků, což nám po-
máhá stabilizovat financování mobilního 
hospice a jsme za to velmi vděční.

V roce 2020 fungoval i náš dobročinný 
obchod, a to hlavně v Panském dvoře Telč 
a v hračkářství Trojan. Dále jsme prodávali 
drobné zboží na našich akcích.

Vážíme si dlouhodobé podpory společ-
nosti Toyota Central Europe – Czech, a. s., 

která nám již od roku 2016 poskytuje své 
automobily. Spolupráci jsme navázali i se 
společností HS Automobil s.r.o., která nám 
zdarma zapůjčila k užívání svůj automobil 
Toyota Yaris. Od společnosti A-B Help bez-
platně využíváme vůz Ford Transit.

Každoročně nás podporují návštěvní-
ci Státního zámku v  Telči příspěvkem do 
kasičky. Děkujeme panu kastelánovi Bo-
humilu Norkovi a  Lucii Norkové za tuto 
možnost podpory domácí hospicové péče.

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 zkušenos-
ti. 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 děkujeme.

 
Fundraiseři v roce 2020:
Eva Švecová
Ing. Jana Tománková

Prosíme, pomozte nám 
zajistit, aby nevyléčitelně 
nemocní a jejich rodiny 

nepřišli o vzácný čas, který 
ještě mohou strávit spolu.

Přispějte na 
náš sbírkový účet 

103801505/2250.
Děkujeme.
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Finance

Z   veřejných zdrojů naši činnost dlou-
hodobě podporuje Ministerstvo prá-

ce a sociálních věcí ČR, Kraj Vysočina, Jiho-
český kraj a stále více měst a obcí. 

Z  MPSV jsme získali dotace na mimo-
řádné odměny pro sociální služby a  na 
zvýšené náklady spojené s  epidemií Co-
vid-19.

V roce 2020 pokračoval náš projekt „Vy-
tvoření nového pracovního místa na úze-
mí MAS Telčsko“, který podpořila Evropská 
unie, Evropský sociální fond, Operační 
program Zaměstnanost. Díky tomuto pro-
jektu jsme mohli zaměstnat na částečný 
úvazek administrativní pracovnici.

Přehled hospodaření v roce 2020

Zprávu auditora a ověření účetní závěr-
ky ke dni 31. 12. 2020 vyhotovil nezávislý 
auditor Ing. Zdeněk Jaroš. 

Výrok auditora je bez výhrad.   
 

Plná verze výroční zprávy včetně celé 
Zprávy auditora a účetní závěrky je ke sta-
žení na našich stránkách. 

Účetní závěrku a audit schválila správní 
a dozorčí rada dne 28. 6. 2021. 

Finance, účetnictví: Hana Burianová

Provozní dotace 10 280 000 Kč

Přijaté příspěvky 1 635 000 Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží 8 255 000 Kč

Ostatní výnosy 465 000 Kč

Výnosy celkem 20 635 000 Kč

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 715 000 Kč

Osobní náklady 16 199 000 Kč

Daně a poplatky 35 000 Kč

Ostatní náklady 133 000 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku 402 000 Kč

Poskytnuté příspěvky 12 000 Kč

Daň z příjmů 0 Kč

Náklady celkem 20 496 000 Kč

Náklady

Výnosy
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Podpořili nás v roce 2020

Státní správa

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí
Kraj Vysočina
Jihočeský kraj
Fond Vysočiny
Evropská unie, Evropský soci-
ální fond, Operační program 

Zaměstnanost
Státní zámek Telč
Národní památkový ústav

Městys Batelov
Obec Bohuslavice
Obec Borovná
Obec Brtnička
Obec Červený Hrádek
Město Dačice

Obec Dolní Vilímeč
Obec Doupě
Obec Dyjice
Obec Hodice
Obec Horní Němčice
Obec Hostětice
Obec Hříšice
Obec Kaliště
Obec Kněžice
Obec Kostelní Myslová

Obec Krahulčí
Městys Mrákotín
Obec Mysletice
Obec Nevcehle
Obec Olší
Obec Ořechov
Obec Panenská Rozsíčka
Obec Písečné
Město Počátky
Obec Radkov
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Obec Růžená
Obec Řásná
Obec Sedlejov
Městys Stará Říše
Obec Staré Hobzí
Městys Stonařov
Obec Studená
Město Telč
Město Třešť
Obec Třeštice
Obec Urbanov
Obec Vanov
Obec Volevčice
Obec Volfířov
Obec Vystrčenovice
Obec Zadní Vydří

Firmy a organizace

Finanční a materiální  
podpora, darované služby, 
spolupráce
A-B help s. r. o.
ADP Employer Services ČR, a. s.
Albi Česká republika, a. s.
Alza.cz a. s.
Autodílna David Nováček

Biokom CZ s. r. o.
Brifarm s. r. o.
ČEPS, a. s.
Česká lékárna holding a. s. – 
lékárna dr. Max
DB servis s. r. o.
DMA Praha s. r. o.
Efko-karton s. r. o.
Ekoplast Telč s. r. o.
Exte spoj s. r. o.
GPD a. s.
HS Automobil s. r. o.
Chesterton ČR s. r. o.
IKEA Česká republika, s. r. o.
Karel Přibyl – Železářství Karel
Korint stavební, s. r. o.
LMC s. r. o.
Mareček Industrie s. r. o.
Maxxisample s. r. o.
Mefisto Studená s. r. o.
Moneta Money Bank, a. s.
Obrození 2000, z. s.
Omar café s. r. o.
Pavel Diviš – Izolace
Pivní kroužek, spolek
Pizzerie Eva Marečková
Reklamní potisk s. r. o.

RoPraKAFE
SOMTservis s. r. o.
Staving Studená, s. r. o.
Taste&travel, s. r. o.
Techsoup Česká republika
Ing. Dušan Tripal – TRIPET
Toyota Central Europe – 
Czech, s. r. o. 
Vývoj, oděvní družstvo v Třešti

Spolupracují s námi
České centrum fundraisingu
Foto Ivana Brtvová
Fotoateliér Telč  
– Jana Kordíková
GOB a SOŠ Telč
Hračkářství Trojan
Ing. Irena Fatrová
Optika Kočová
Pavel Trojan – Pivovar Trojan
PDT s. r. o. – Panský dvůr Telč
Prázdniny v Telči
Svoboda parts s. r. o.
Tereza Svobodová 
– dobrefengshui.cz
Univerzitní centrum Telč
ZUŠ Telč

Nadace, nadační fondy

Fond Eurowag
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace Divoké husy
Nadace J&T
Nadace Karel Komárek Family 
Foundation
Nadace Komerční banky a. s. 
– JISTOTA
Nadace Vodafone Česká 
republika
Nadační fond Tesco
Nadační fond Umění dopro-
vázet
Skils – nadační fond 
Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové

Fyzické osoby

Děkujeme všem lidem, kteří 
přispívají na činnost Sdílení. 
Jste významnou součástí 
naší organizace, velice si vaší 
štědrosti vážíme. Díky vaší 
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jednorázové či pravidelné podpoře tu 
můžeme být a poskytovat zdravotní 
a sociální služby na profesionální úrovni 
a se srdcem na dlani.

Mediální podpora

City.cz
Český rozhlas Vysočina
Dačická televize Datel
Dačický zpravodaj
Jihlavská drbna
Jihlavské listy
Jihlavský deník
Telčské listy
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Fundraisingové, vzdělávací a osvětové akce v roce 2020 
Leden

Studentky GOB Telč vytvořily výstavu 
fotografií, která byla ke zhlédnutí ve vstup-
ní síni telčské radnice. Její součástí byla 
sbírka, jejíž výtěžek byl 12 048 korun.

Organizátorky dobročinného bazaru 
MOCI Pomoci se rozhodly využít své za-
městnanecké benefity ve prospěch Sdíle-
ní. V lékárně nakoupily zdravotnický mate-
riál v hodnotě 4 200 korun.

Leoš Mareš podpořil částkou 869 000 
korun Fórum mobilních hospiců, kterého 
jsme členem. Je to velký krok k  podpoře 
a zviditelnění naší práce.

Únor

Ve Sdílení nás navštívil předseda správ-
ní rady pan Miloš Vystrčil a  zakladatelky 
naší organizace paní Marie Gregorová 
a  paní Jana Boháčiková. Vzpomínalo se 
na nelehké začátky organizace, které byly 
pouze na dobrovolnické bázi, a nyní zakla-

datelky poděkovaly a ocenily práci 43 za-
městnanců Sdílení.

Stonemasons Mrákotín uspořádal pro 
Sdílení Dobročinný motorkářský ples. Vý-
těžek této akce podpořil péči o nevyléčitel-
ně nemocné částkou 68 456 korun.

Kdo si v únoru nenechal ujít akci SWAP 
anebo výměna věcí, mohl podpořit Sdíle-
ní na dobrovolném vstupném. Děkujeme 
Hance Hajnové za předání daru ve výši 
1 000 korun.

Březen

Hanka Sedláková si vytvořila originální 
výzvu – Dortíková abstinence pro hospic 
Sdílení. A díky její snaze a 59 dárcům se jí 
podařilo vybrat částku 23 202 korun. Část-
ka byla využita na nákup léku Lunaldin, 
který tlumí bolest u hospicových pacientů.

Divadelní spolek VOJAN Studená se 
rozhodl podpořit Sdílení uvedením diva-
delního představení Láska, sex a finanční 
úřad.  Dobrovolné vstupné ve výši 5  780 

korun bylo využito na nákup léků pro hos-
picovou péči.
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Duben

Každý rok před Velikonocemi organi-
zujeme jarmark na zámku v  Telči. Situace 
ale osobnímu setkávání nepřála, a  proto 
jsme se rozhodli uspořádat Virtuální jar-
mark s  palačinkovou výzvou. Palačinky 
totiž k  našemu jarmarku neodmyslitel-
ně patří. V  den jarmarku se u  nás sešla 
spousta palačinkových fotografií od našich 
podporovatelů a  sbírka, ze které jsme za-
koupili dva koncentrátory kyslíku a ochran-
né pomůcky, nám přinesla úctyhodných
  70 000 korun. 

63 tisíc kusů zdravotnických roušek 
jako humanitární dar Tchaj-wanu pro Fó-
rum mobilních hospiců převzal v  dubnu 
předseda Senátu Miloš Vystrčil. 2000 kusů 
roušek putovalo také do Sdílení.

Květen

9. května jsme se zúčastnili Jarních far-
mářských a  řemeslných trhů v  Dačicích. 
Cílem byla informovanost občanů Dačicka 
o dostupnosti mobilní hospicové péče v je-
jich regionu.

Červen

Zástupkyně ředitelky Jana Bělíková 
a  fundraiserka Eva Švecová absolvovaly 
5týdenní vzdělávací program Grow with 
Google Academy for NGOs. 

Sociální pracovnice a pečovatelky z od-
lehčovací služby se zúčastnily kurzu Komu-
nikace v obtížných situacích.

Pro celý tým je důležité setkávat se také 

mimo pracovní prostředí. 5. června se ne-
formálně a  v  příjemné atmosféře potkali 
zaměstnanci a  členové správní a  dozorčí 
rady se svými rodinami.

Byli jsme oceněni v anketě Kraje Vyso-
čina Skutek roku 2019 za aktivity v oblasti 
rozvoje území Kraje Vysočina a  nezisko-
vého sektoru v  sociálně-zdravotní oblas-
ti. Nominována byla naše benefiční akce 
s  názvem Běh městem šťastných lásek. 
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Cenu jsme převzali z rukou radního Kraje 
Vysočina Ing. Bc. Martina Hyského a  ve-
doucí odboru regionálního rozvoje doc. 
RNDr. Ivety Fryšové, Ph.D.

Červenec

7. července pořádal Střelecký klub Telč 
závody s názvem „Cyrilometodějské stříle-
ní“. Dobrovolné vstupné ve výši 9 600 ko-
run putovalo na podporu činnosti Sdílení.

Zdravotní sestry absolvovaly Kurz ošet-
řovatelské péče o  dlouhodobé venózní 
vstupy.

Návštěvníci festivalu Za dačickou kost-
ku cukru podpořili Sdílení vhozením libo-
volné částky do naší kasičky. Za vybranou 
částku 3 873 korun jsme zakoupili mobilní 
koupací vanu pro naše klienty.

Srpen

Od 2. do 9. srpna se konal již 4. ročník 
úspěšné benefiční akce s názvem Běh měs-
tem šťastných lásek. Výtěžek ve výši 272 000 
korun byl použit na dofinancování automo-
bilu a ultrazvuku pro domácí hospic.

Ředitel společnosti Albi Radomír Švec 
a  jeho dva synovci Martin a  Jakub Šveco-
vi ujeli na kolech během 24 hodin 555 km 
a  tímto motivovali k  dárcovství spoustu 
přátel a  sportovních nadšenců. Jejich vý-
zva Šlapeme pro Sdílení podpořila naši or-
ganizaci částkou 176 136 korun.

Každým rokem na naši organizaci myslí 
tým organizátorů Prázdnin v Telči. I  letos 
mohli návštěvníci koncertu vhodit do pu-
tovních sklenic libovolnou částku. Pouze 
během jedné písničky se vybralo 10  674 
korun.

Září

Irena Adámková pořádala s manželem 
oslavu narozenin a místo darů mohli hos-
té podpořit některou ze třech nezisko-
vých organizací. Jednou z nich bylo Sdílení 
a podpora se vyšplhala na 5 900 korun.

Říjen

Sdílení se připojilo k  celorepublikové 
týdenní kampani DOMA., která si klade za 
cíl informovat o tom, že pečovat doma je 

možné až do posledního dne. Lidé se za-
pojili k této kampani 5. října tak, že šli do 
práce či školy v papučích. Fotili se, posílali 
a  sdíleli fotky s  hashatagem #papucovy-
den.

Eva Pavlíková, Terezka Soukupo-
vá, Ctibor Příhoda, Ludmila Benešová 
a Hana Matoušková vytvořili pro Sdílení 
videoklip k písni Potkám Tě zas. Píseň je 
pro všechny, kterým již navždy odešel je-
jich blízký.

V  Dačicích jsme se zúčastnili farmář-
ských a řemeslných trhů. U našeho stánku 
si lidé mohli zakoupit pomůcky pro sebe-
obsluhu nebo drobné předměty z dobro-
činného obchodu a zároveň se informovat 
o našich službách.

Papučový den
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V Panském dvoře v Telči bylo vystaveno 
perníkové vesnické stavení, které vytvořila 
Lenka Přibylová a na celorepublikové sou-
těži za něj získala 1. místo. Návštěvníci zde 
mohli také podpořit Sdílení. Výtěžek byl 
1 500 korun.

Listopad

V devítiminutovém filmu První posled-
ní cesta zachytila Lenka Jirků závěr života 
svého tatínka. Sdílení bylo této cesty sou-
částí. Film byl promítán na festivalu MFDF 
Ji.hlava a  zvítězil v  rámci projektu My 
Street Films.

Tým odlehčovací služby absolvoval on-
-line seminář Mozkový jogging. Seminář 
byl financován z prostředků Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové.

Vánoční kampaň v podobě vkládání in-
formačních letáků do schránek v  obcích, 
kde Sdílení působí, každoročně význam-
ně podporuje Sdílení v  počátcích nového 
roku. V  listopadu se roznosu letáků ujali 
převážně naši dobrovolníci a výsledek byl 
ohromující. Ve sbírce se vybralo 500  694 
korun.

Univerzitní centrum Telč přizvalo Sdí-
lení na akci s názvem Adventní setkávání. 
Výtěžek byl 7 930 korun.

Prosinec

Děti z MŠ Komenského v Telči vyrobily 
vánoční přáníčka pro klienty odlehčovací 
služby.

Organizátoři Mikulášské nadílky v Hor-
ní Slatině se rozhodli věnovat 2 000 korun 
naší organizaci.

Děti ze Základní školy v Kopřivnici vyro-
bily 60 andělů, aby udělaly radost našim 
klientům v domácí hospicové péči.

Děti ze třídy p. Krétové ze ZŠ Masaryko-
va prodávaly své výrobky na Čertovské jíz-
dě a výtěžek ve výši 1 000 korun věnovaly 
na péči o seniory ve Sdílení. 

Obec Knínice společně s  SDH Knínice 
uspořádaly v  adventním čase pro Sdílení 
sbírku na místním obecním úřadě. Obča-
né Knínic přispěli na naši činnost částkou 
6 950 korun.
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Dobrovolnictví ve Sdílení

D obrovolníci se do aktivit Sdílení zapojo-
vali i v roce 2020. Jejich pomoc na našich 

benefičních akcích je nenahraditelná. Vzpo-
meňme na loňský Běh městem šťastných lásek. 
Zapojily se zde desítky dobrovolníků! V samém 
začátku nesmíme zapomenout na skvělé per-
níkářky – Marii Tomášovou, Vlastu Přibylovou, 
Lenku Přibylovou a Renatu Neuwirtovou, které 
společně napekly na 800 nádherných perníko-
vých medailí pro naše běžce. Dobrovolníci poté 
zajišťovali organizaci běhu na našem stánku, 
ale především byla radost sledovat, že vše 
dělali s dobrou náladou a úsměvem na rtech.  
Závěr roku patřil dobrovolníkům se vším všu-
dy. Organizovali jsme každoroční vánoční 
kampaň, ve které roznáší pošta do schránek 
letáky s informacemi o našich službách a pros-
bou o podporu naší činnosti. V Telči a okolí se 
roznosu zhostila stovka dobrovolníků a ohlas 
byl opravdu nevídaný. Letáky roznášely celé 
rodiny, jednotlivci nebo třeba dobrovolní ha-
siči. Díky nim doputovaly letáky na ta pravá 
místa a  výtěžek ze sbírky byl neuvěřitelných 
500 tis. korun. Tyto finance nám významně 

pomohly pokrýt náklady v  začátcích následu-
jícího roku 2021.

Velké poděkování patří rovněž našim dobro-
volnicím grafičkám – Tereze Kostelníčkové a Janě 
Malinové. Krásný videoklip pro nás na podzim 
natočila Jana Matoušková. S  fundraisingovými 
akcemi a  administrativou nám pomáhá dobro-
volnice Milena Kopečná.

Dobrovolníci mají v naší organizaci vždy dve-
ře otevřené. Jejich motivace je ve většině stejná 
jako  motivace zaměstnanců. Společně si přeje-
me, aby mohla naše organizace i nadále pomá-
hat lidem, kteří to potřebují, 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:
: 737 216 875
  dobrovolnici@sdileni-telc.cz

Dobrovolníci  
v roce 2020:
73 dobrovolníků
791 hodin
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Poděkování

D ěkuji zaměstnancům Sdílení za profesionální a  zároveň 
láskyplnou péči o naše klienty.

Děkuji členům správní a dozorčí rady za jejich aktivní zájem, po-
moc a podporu.
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 dobrovolníkům za jejich čas věnovaný Sdílení.
Děkuji Městu Telč za finanční, morální i  lidskou podporu a za 
poskytnutí prostor pro náš provoz.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají při přípravě a realizaci našich 
akcí.

Dobrovolníci  
v roce 2020:
73 dobrovolníků
791 hodin
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Název: Sdílení o.p.s.
Sídlo: Masarykova 330, 588 56 Telč
IČ: 22673377
Web: www.sdileni-telc.cz
E-mail: info@sdileni-telc.cz
Telefon: 777 574 975
ID datové schránky: ihcv3g6

 facebook.com/sdileni.telc

    sdilenitelc

Bankovní spojení:
Běžný účet: 103801556/2250
Účet veřejné sbírky na podporu mobilní hospicové péče: 
103801505/2250
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