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Poslání
Sdílení, o. p. s., je komplexním průvodcem na cestě stářím 
a nemocemi. Od roku 2007 pomáháme starým nebo vážně 
nemocným lidem radou, podporou, 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 kli-
enty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. 
Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve 
společnosti.
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’’I jen kapka soucitu změní svět 
v méně chladný, více spravedlivý.“ 
              papež František

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

když člověk píše úvodní slovo do výroční zprávy, 
snaží se zaostřit myšlenky na ten rok, který uplynul 
a jehož průběh výroční zpráva zachycuje. Přizná-
vám, že letos mi to nejde. Tyto řádky píšu v květnu 
2022 a brzy to budou tři měsíce, co začala válka na 
Ukrajině. Po pandemii covidu nepřišel očekávaný 
„návrat do normálu“, ale další těžká zkouška.
Je to zvláštní. Poslouchám, jak lékařka mobilního 
hospice řeší změnu medikace, aby pacientovi ulevi-
la od bolesti, a přitom se z aktuálních zpráv dozví-
dám o krutém mučení civilistů. Pozoruji sestřičku, 
která líčí láskyplné rozloučení rodiny se zemřelým, 
a pak mi padne zrak na článek o objevu dalšího hro-
madného hrobu. Povídám si s pečovatelkou o tom, 
jak vzala klientku odlehčovací služby na výlet, 
a musím myslet na ukrajinské seniory, kteří zůstali 
sami a bez pomoci.

Vím, že takto rozporuplný byl svět vždycky, ale to 
není žádná útěcha. Kde tedy hledat naději? Možná 
v citátu papeže Františka, který si můžete přečíst 
na této stránce. Neumíme úplně zastavit zlo. Může-
me však konat dobro. Každá kapka se počítá.
Ohlížím se za tím, jak Sdílení prožilo rok 2021, a za 
všemi jeho událostmi, příběhy a statistikami roze-
znávám nepočítaně kapek soucitu. Protože právě 
soucit je společným jmenovatelem a příčinou vše-
ho, co se ve Sdílení každý den děje.
Děkuji vám všem, díky kterým můžeme už čtrnáct 
let pomáhat lidem v těžkém životním období, a přeji 
vám hřejivé chvíle nad naší výroční zprávou.

S přátelským pozdravem
Michaela Čeřovská
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MOBILNÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hos-
pic) Sdílení zajistí rodinám, jež zasáhla nevyléčitel-
ná (nejčastěji onkologická) diagnóza, aby nepřišly 
o vzácný čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky 
našim lékařům a sestřičkám pozná nemocný člověk 
i jeho blízcí, že umírání nemusí znamenat utrpení 
a lze ho prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu. 
Služba je určena nevyléčitelně nemocným pacien-
tům a jejich blízkým. Jejich společným přáním je 
velmi často prožít zbývající čas spolu a doma, ale to 
často znemožňují bolest, dušnost, nevolnost a dal-
ší nepříjemné projevy vážné nemoci. Naše mobilní 
specializovaná paliativní péče 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 multi-
disciplinární tým (lékař, zdravotní sestry, sociální 
pracovnice, psychoterapeut a duchovní). Zahrnuje 
zdravotní péči o nemocného a psychologickou, so-
ciální a duchovní podporu nemocného i jeho rodiny. 
Její součástí je i poradenství, zapůjčení pomůcek 

a doprovázení rodiny po úmrtí nemocného. Pravi-
delně pořádáme setkání pozůstalých rodin u nás ve 
Sdílení nebo formou vzpomínkového pochodu.
Tuto službu poskytujeme v Telči, dále v dojezdové 
vzdálenosti do 20 km od Telče a v ORP Dačice. 

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

Statistika roku 2021
Počet klientů: 86
Počet dní péče celkem: 2 618
Počet návštěv sester: 1 248
Počet návštěv lékařů: 305
Počet ujetých km: 39 309
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Tým v roce 2021
Vedoucí lékařka: 
MUDr. Lucie Sobotková

Kmenoví lékaři:
MUDr. Renata Koževnikovová
(zástupkyně vedoucí lékařky)

MUDr. Jana Švejdová

Externí lékaři:
MUDr. Jan Heralecký
MUDr. Zdeněk Heřmánek
MUDr. Jaroslav Řičánek
MUDr. Eva Tůmová

Vrchní sestra: 
Mgr. Anna Svobodová

Zdravotní sestry: 
Jana Břínková, DiS.
Eliška Dočekalová
Bc. Veronika Němcová
Ladislava Štumarová
Alžběta Šindelářová

Zdravotně-sociální pracovnice:
Mgr. Marta Kupčíková

Psychoterapeutka:
Mgr. et Mgr. Marie Pacherová

Duchovní:
Mgr. Hynek Tkadleček

Administrativní pracovník:
Bc. Dagmar Smažilová

Vzdělávání v roce 2021
Edukace 21 – podpora dětské a perinatální paliativní péče
Emoce v paliativní péči
ESPERO kurz komunikace závažných zpráv pro zdravotní sestry
Komunikace v těžkých situacích
Kurz ELNEC
Odborná stáž v Hospici Dobrého pastýře v Čerčanech
Pastorace nemocných
XII. Celostátní konference paliativní medicíny
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Do života naší rodiny vstoupilo Sdílení před dvě-
ma lety na podzim. Zdravotní stav naší maminky, 
která v té době už několik měsíců podstupova-
la onkologickou léčbu, se náhle výrazně zhoršil 
a vyšetření v nemocnici bohužel ukázala, že ne-
moc pokročila a jediné, co může medicína nabíd-
nout, je paliativní péče. 
Měli jsme dvě možnosti – maminka mohla zůstat 
v nemocnici, nebo se s podporou mobilní hospicové 
péče mohla vrátit domů. Kontaktovali jsme Sdílení, 
domluvili vše potřebné, a když se mamka rozhodla 
pro domácí péči, mohli jsme ji z nemocnice odvézt. 
Sestřičky a paní doktorka ze Sdílení nám od první 
chvíle byly velkou oporou – od úvodní návštěvy po 
příjezdu z nemocnice pečovaly o mamku skvěle, 
navštěvovaly nás podle potřeby několikrát denně, 
často i v noci, a kdykoliv nám byly k dispozici na 
telefonu. Díky tomu mohla mamka strávit posled-
ní dny doma, my jsme jí mohli být pořád nablízku 
a toto náročné období prožít v kruhu rodiny.
Bez Sdílení bychom to nezvládli – jejich praktic-
ká pomoc, empatie a psychická podpora mamince 
i nám obrovsky pomohly. Děkujeme!

rodina Kopečných, Telč
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Je určena rodinám, které v domácím prostředí pe-
čují o své blízké (seniory, osoby s vážným onemoc-
něním nebo zdravotním postižením).
Snažíme se o to, aby i lidé, kteří jsou závislí na péči 
druhé osoby, mohli zůstat doma a žít v důvěrně zná-
mém prostředí, v kruhu blízkých. Aby i přes svá ome-
zení žili důstojný, aktivní, kvalitní a smysluplný život.
Součástí odlehčovací služby je provádění hygieny, 
pomoc při podávání potravy, doprovod na procház-
ky, povídání atd.
Dlouhodobá 24hodinová péče je po fyzické i psy-
chické stránce velmi náročná. Díky odlehčovací 
službě získají pečující volný čas, který mohou vyu-
žít dle svých potřeb a s vědomím, že o jejich blízké-
ho je dobře postaráno.
Odlehčovací službu poskytujeme v Telči a v dojez-
dové 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!

Tým v roce 2021
Vedoucí sociální pracovnice: 
Bc. Jana Zatloukalová

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

Kontakt: 
Tel.: 775 574 973 

E-mail: poradna@sdileni-telc.cz

Pečovatelky: 
Magda Dzjapková
Kateřina Irová
Markéta Kadlecová, DiS.
Dagmar Kremličková
Alena Kučerová
Olga Nováková
Miloslava Píšová
Milena Polednová

Bc. Lenka Rodová
Irena Stolaříková
Dana Štamberová
Jana Terblová
Ivona Vejborová
Renata Vejmělková
Pavla Zatloukalová
Miloslava Žákovská
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Statistika roku 2021
Počet klientů: 64
Počet hodin přímé péče 
u klientů: 9 254 

Vzdělávání v roce 2021
Blýskání na lepší časy při řešení 
sluchových vad seniorů
E. K. Rossová – přednáška o pří-
stupu k umírajícím
Emoce v obrazech
Jak si zdravě nastavit hranice
Kongres poskytovatelů sociál-
ních služeb
Neformální péče v teorii a praxi
Specifika práce se seniory se 
sluchovými vadami
Stáž v Centru Pečovatelských 
služeb Praha 7
Virtuální realita – demence
Virtuální realita jako aktivizač-
ní činnost
Základy prevence a KI při sebe-
vražedném chování
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DOMÁCÍ
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Cílem domácí ošetřovatelské péče je zajistit kvalit-
ní péči pacientovi v jeho domácím prostředí. Hlavní 
zásadou je profesionalita pracovníků. Péče je pře-
depisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím 
lékařem při hospitalizaci a je plně hrazena z veřej-
ného zdravotního pojištění. Návštěvy zdravotních 
sester u pacientů probíhají dle ordinace lékaře.
Hlavními cíli domácí ošetřovatelské péče jsou 
uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacien-
ta, prevence vzniku komplikací, zajištění zdravot-
ních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře 
v domácnosti pacienta, udržení hybnosti a sobě-
stačnosti a edukace pacienta a rodiny.
Domácí péči poskytujeme v domácnostech klientů 
v okrese Jihlava a v ORP Dačice (od května 2022).

Kontakt: 
Tel: 737 012 037
E-mail: dop@sdileni-telc.cz

Tým v roce 2021
Koordinátorka péče:
Pavlína Doležalová

Zdravotní sestry: Fyzioterapeutky:
Bc. Ludmila Adamcová Mgr. Aneta Čurdová
Marie Borzová Bc. Jitka Jakubcová
Marie Gröhlingová Bc. Tereza Sedláková
Kateřina Menšíková Martina Šimánková, DiS.
Lenka Moudrá
Kateřina Pětvalská, DiS.

Statistika roku 2021
Počet pacientů: 391

Vzdělávání v roce 2021
Katetrizace močového měchýře u mužů
Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ
Bezplatná pomoc pro ty, kteří hledají informace, 
kontakty, podporu a doprovázení v péči o své blíz-
ké. Pomáháme lidem orientovat se v dostupných 
službách, oprávněných nárocích (např. příspěvky 
na péči) a doprovázíme je v jejich zprostředkování. 
Poradenství je možné využít i přímo v domácnos-
tech imobilních klientů.

V roce 2021 proběhlo 1811 ambulantních a 300 te-
rénních poradenských kontaktů.

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

Půjčovna pomůcek
Ti, kteří doma pečují o svého blízkého, vědí, že to 
není žádná procházka růžovou zahradou. Ze záleži-
tostí, které jsou u zdravého člověka samozřejmostí, 
se stávají náročné a často obávané okamžiky dne. 
Řadu z nich lze naštěstí usnadnit použitím vhod-
ných zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Nabízíme k zapůjčení elektricky polohovatelná lůž-
ka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodít-
ka, toaletní židle atd. Zároveň je u nás možné za-
koupit některé pomůcky pro sebeobsluhu, jako je 
např. nazouvák ponožek, zvýšený okraj talíře, drtič 
nebo půlič léků, hřeben s prodlouženou rukojetí 
a řada dalších užitečných věcí.

V roce 2021 jsme zapůjčili 
420 pomůcek 313 klientům. 
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Tým v roce 2021
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 
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VEDENÍ ORGANIZACE
A EKONOMICKO-PROVOZNÍ ZÁZEMÍ
Posláním Sdílení je pomoc pečujícím rodinám ve 
formě poskytování služeb představených na před-
chozích stránkách této výroční zprávy. Za to, aby 
tato pomoc fungovala hladce a byla dlouhodobě 
udržitelná, jsou zodpovědní lidé v zázemí. Jejich 
úkolem je starat se o finanční stabilitu Sdílení, 
usilovat o rozvoj služeb, řešit nejrůznější provoz-
ní problémy a především vytvářet co nejlepší pod-
mínky pro své kolegy/ně z přímé péče. Myslíme si 
totiž, že aby někdo mohl dobře a dlouhodobě pe-
čovat o druhé, musí mít po boku někoho, kdo pe-
čuje o něj.
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Tým v roce 2021
Ředitelka: Bc. Michaela Čeřovská
Provozní ředitelka: Jana Bělíková
Účetní: Hana Burianová
Asistentka účetní: Mgr. Radka Jeníčková Vítů
Fundraiser: Mgr. Milena Kopečná, Eva Švecová, 
Ing. Jana Tománková
Administrativní pracovnice: Jana Mácová, Ing. Sil-
vie Pittnerová
Koordinátorka aut: Ing. Alexandra Smrčková
IT: Ing. Zdeněk Tománek
Údržbáři: Jakub Kochrda, Petr Kochrda
Externí spolupráce:
Supervize: Mgr. Eva Oujezská, Mgr. Iva Macková
Úklid: Jana Rajská

Jsme členy:
Asociace veřejně prospěšných organizací
Běhy pro hospice
Fórum mobilních hospiců
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Klub hospicových fundraiserů
Místní akční skupina Telčsko
KOUS Vysočina
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FINANCE
Většinu těch, kteří se blíže seznámí s činností Sdí-
lení, napadne otázka, jak jsou naše sociální a zdra-
votní služby financované. Stručná odpověď zní, že 
vícezdrojově. Abychom pokryli všechny naše nákla-
dy, a přitom naše služby zůstaly dostupné pro kaž-
dého, musíme každý rok sestavit důmyslnou stavbu 
složenou z mnoha „cihel“: z dotací ministerstev, 
krajských, městských i obecních úřadů, z plateb od 
zdravotních pojišťoven, z příspěvků klientů, z darů 
od nadací, firem a jednotlivců. 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2021: 
35 na HPP a 21 na DPP
Počet přepočtených úvazků: 27,5

Přehled hospodaření v roce 2021
Zprávu auditora a ověření účetní závěrky ke dni 
31. 12. 2021 vyhotovil nezávislý auditor Ing. Zde-
něk Jaroš. 
Výrok auditora je bez výhrad.

Plná verze výroční zprávy včetně celé Zprávy audito-
ra a účetní závěrky je ke stažení na našich stránkách. 
Účetní závěrku a audit schválila správní a dozorčí 
rada dne 21. června 2022.

Výnosy
Provozní dotace 11 284 766 Kč
Přijaté příspěvky 1 066 778 Kč
Tržby za vlastní výkony a zboží 12 682 080 Kč
Ostatní výnosy 503 288  Kč
Výnosy celkem 25 536 912 Kč

Náklady
Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 837 756 Kč
Osobní náklady 20 519 046 Kč
Daně a poplatky 37 313 Kč
Ostatní náklady 171 050 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku 540 562 Kč
Poskytnuté příspěvky 23 740 Kč
Daň z příjmů 0 Kč
Náklady celkem 25 129 467 Kč

15



FUNDRAISING
Sdílení je financováno z mnoha zdrojů, protože veřej-
né zdroje nepokryjí veškeré náklady na provoz orga-
nizace. Fundraising je nedílnou součástí fungování 
našich služeb, zejména pak mobilního hospice. Díky 
darům můžeme například vždy poskytovat nejvhod-
nější 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 Sdílení naše zaměstnance.

Významná je pro nás podpora řady nadací či nadač-
ních fondů. Mnohé z nich jsou našimi dlouhodobými 
partnery a velkou měrou se podílí na rozvoji našich 
služeb. Jejich pomoc je cílená. Nadační příspěv-
ky nám pomáhají například v oblasti financování 
osobních nákladů, v oblasti podpory vzdělávání 
našich týmů či nákupu potřebného vybavení. 
Fundraiseři sledují v průběhu celého roku granto-
vé výzvy a připravují různé nadační žádosti. Každá 
schválená podpora nám udělá nesmírnou radost, 
je za ní spousta práce. V roce 2021 jsme ukončili 
projekt „Rozvoj mobilní specializované péče v sou-

vislosti s rozšířením týmu“, na který nám Nadace 
Komerční banky, a. s. – Jistota věnovala 200 000 
korun. Dále nás opět podpořila Nadace člověk 
člověku, a to částkou 150 000 korun na mzdové ná-
klady zdravotní sestry hospicového týmu. U Nadace 
ČEZ jsme uspěli s žádostí o příspěvek na mzdu zdra-
votně-sociální pracovnice a technické vybavení. Od 
této nadace jsme obdrželi 140 000 korun. Partner-
ství s Nadací J&T je také již dlouhodobé a jejich na-
dační příspěvek ve výši 100 000 korun byl využit na 
mzdu zdravotní sestry hospicového týmu. V rámci 
grantového programu MONETA Money Bank jsme 
byli úspěšní s projektem na pořízení vybavení pro 
hospic a z příspěvku 79 000 korun byla zakoupe-
na zejména nová polohovací lůžka s vybavením 
a dále invalidní vozík. Nadace Divoké husy svým 
příspěvkem ve výši 60 000 korun navýšila výtěžek 
našeho benefičního běhu. Výbor dobré vůle – Na-
dace Olgy Havlové přispěl částkou 59 000 korun na 
vzdělávání týmu mobilního hospice a týmu terén-
ní odlehčovací služby. Díky neziskové organizaci 
Liga proti rakovině jsme pořídili INR analyzátor, na 
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který tato organizace přispěla významnou částkou 
35 000 korun. Nadační fond Umění doprovázet nás 
podpořil částkou 30 000 korun, za kterou jsme na-
koupili nový výkonnější oxygenátor. Společnost 
EUROWAG nás skrze jejich dárcovský zaměstna-
necký fond podpořila částkou 28 200 korun, která 
zamířila na podporu hospicové péče. Nadace Dobré 
dílo sester sv. Karla Boromejského přispěla částkou 
20 000 korun na zajištění péče psychoterapeutky 
v hospicové službě. Díky hlasování veřejnosti v pro-
gramu Nadačního fondu Tesco jsme získali 16 000 
korun na propagaci našich služeb.
Každým rokem oslovujeme firemní dárce s žádost-
mi o finanční a materiální dary. Těší nás, že se 
spousta individuálních dárců rozhodla podporovat 
nás pravidelně. A to jak na našich benefičních ak-
cích, tak prostřednictvím sbírkových kasiček nebo 
pravidelným příspěvkem na náš účet veřejné sbírky. 
Vážíme si těch, kteří si vytvořili samostatnou výzvu, 
díky které motivovali své okolí k dárcovství.

V roce 2021 si lidé opět mohli nakoupit krásné zbo-
ží a výrobky v našem dobročinném obchodě.
Vážíme si dlouhodobé podpory společnosti Toyota 
Central Europe – Czech, a. s., která nám již od roku 

2016 poskytuje své automobily. Spolupracujeme 
také se společností HS Automobil, s. r. o., která nám 
zdarma zapůjčila k užívání svůj automobil Toyota 
Yaris. Od společnosti A-B Help bezplatně využívá-
me vůz Ford Transit.
Naši fundraiseři jsou členy Klubu hospicových 
fundraiserů, který sdružuje fundraisery z hospiců 
z celé České republiky. Schází se několikrát ročně, 
společně se vzdělávají a sdílí zkušenosti. Společ-
ným projektem tohoto klubu je portál www.behy-
prohospice.cz. 
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Děkujeme všem našim dárcům, ať už jednotlivým, 
nebo firemním. Vaše podpora nám pomáhá stabili-
zovat náš finanční rozpočet a dává nám jistotu, že 
i nadále budeme moci pečovat o pacienty v jejich 
domácím prostředí.

Fundraiseři v roce 2021:
Mgr. Milena Kopečná
Eva Švecová
Ing. Jana Tománková

Staňte se i vy naším dárcem a pomozte nám zajistit 
péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.
Přispějte na náš sbírkový účet

103801505/2250.

Děkujeme.
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Podpořili nás v roce 2021
Státní správa

Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina – Fond Vysočiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zdravotnictví

Městys Batelov
Obec Bohuslavice
Obec Borovná
Město Dačice
Městys Dolní Cerekev
Obec Dolní Vilímeč
Obec Dyjice
Město Horní Cerekev
Obec Hodice
Obec Hostětice
Obec Hříšice
Obec Jezdovice

Obec Klatovec
Obec Kostelní Myslová
Obec Krahulčí
Městys Mrákotín
Obec Mysletice
Obec Mysliboř
Obec Olší
Obec Panenská Rozsíčka
Obec Panské Dubenky
Obec Pavlov
Obec Písečné
Obec Předín

Obec Růžená
Obec Sedlejov
Městys Stará Říše 
Obec Studená
Obec Suchá
Město Telč
Město Třešť
Obec Třeštice
Obec Vanov
Obec Volevčice
Obec Vystrčenovice
Obec Zvolenovice
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Firmy a organizace
Finanční a materiální podpora, 
darované služby, spolupráce
A-B help, s. r. o.
Acer Czech Republic, s. r. o.
Albi Česká republika, a. s.
Ateliér Veselý, s. r. o.
Att Investments CZ SE
Autodílna David Nováček
Biokom CZ, s. r. o.
Česká lékárna holding, a. s. – lékárna dr. 
Max
David Šefl
DB servis, s. r. o.
DMA Praha, s. r. o.
Ekoplast Telč, s. r. o.
Emro, s. r. o.
Energetická agentura Vysočiny
Exte spoj, s. r. o.
Farma Domašín, s. r. o.
FCC Česká republika, s. r. o.
Hospodářský dvůr Bohuslavice, s. r. o., 
Ranč Telč
HS Automobil, s. r. o.
Chesterton ČR, s. r. o.
JSPS Melodie, z. s.
Karel Přibyl – Železářství Karel
K – DERMA, s. r. o.

KB Penzijní společnost, a. s.
Kocanda, s. r. o. Mrákotín
Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a. s.
KROVYS, s. r. o.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
LMC, s. r. o.
Mareček Industrie, s. r. o.
Moneta Money Bank, a. s.
MVDr. Štokr Dešná, s. r. o.
Pavel Diviš – Izolace
Pediatr Telč, s. r. o.
PETRIMPEX, a. s.
Pizzerie Eva Marečková
Ing. Josef Podzimek
Reklamní potisk, s. r. o.
RoPraKAFE
SATES ČECHY, s. r. o.
SOMTservis, s. r. o.
Toyota Central Europe – Czech, s. r. o. 
Ing. Dušan Tripal – TRIPET
Ulpan, s. r. o.
VIA Consult, a. s.
VoZP
Vyhlídal, s. r. o.

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

Nadace, nadační fondy
Fond Eurowag
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace Divoké husy
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boro-
mejského
Nadace J&T
Nadace Komerční banky, a. s. – JISTOTA
Nadační fond Tesco
Nadační fond Umění doprovázet
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Fyzické osoby
Děkujeme všem lidem, kteří přispívají na činnost Sdílení. Jste 
významnou součástí naší organizace, velice si vaší štědrosti 
vážíme. Díky vaší jednorázové či pravidelné podpoře tu může-
me být a poskytovat zdravotní a sociální služby na profesionál-
ní 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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DOBROVOLNICTVÍ 
VE SDÍLENÍ
Rok od roku se počet dobrovolnic a dobrovolní-
ků, kteří Sdílení nezištně pomáhají, zvyšuje a bez 
přehánění lze říci, že dobrovolničit pro Sdílení 
lidé často považují za velkou čest! V roce 2021 
prokázala vůli pomáhat ve svém volném čase 
a bez nároku na finanční odměnu více jak stov-
ka dobrých duší. Nejčastěji zmiňovanou motivací 
k dobrovolnictví je touha dělat něco užitečné-
ho a dělat něco pro druhé. Pro Sdílení je tento 
druh podpory zcela zásadní při organizování 
benefičních akcí. A právě aktivita dobrovolníků 
s názvem Staň se dobrovolným pošťákem Sdílení 
v rámci vánoční kampaně 2020 byla v roce 2021 
oceněna Skutkem roku kraje Vysočina v sociál-
ní oblasti. Tento úspěch jsme společně oslavili 
v Panském dvoře příjemným podvečerem s opé-
káním špekáčků. Každoročně je zapotřebí mnoho 
pomocných rukou na přípravu a organizaci Běhu 
městem šťastných lásek. Kvarteto šikovných 
perníkářek ve složení Marie Tomášová, Vlasta 

Přibylová, Lenka Přibylová a Renata Neuwirtová 
napeklo asi 800 kusů prvotřídních perníkových 
medailí a během sedmi dnů Běhu, kdy byl na telč-
ském náměstí otevřen stánek, se v něm vystřídaly 
tři desítky pomocníků. Po dvouleté pauze proběhl 
na začátku října Vzpomínkový pochod s benefič-
ním koncertem. I při této vydařené akci pomáha-
lo mnoho dobrovolnic a dobrovolníků s přípravou 
občerstvení, obsluhou na baru, následným úkli-
dem, ale třeba i s akordeonovým vystoupením. 
Dobrovolnické „žně“ se však ve Sdílení pravidelně 
konají na začátku adventu. V roce 2021 se téměř 
150 dobrovolných pošťáků a pošťaček zapojilo do 
roznosu letáků vánoční kampaně v Telči, Třešti, 
Batelově a dalších téměř 80 obcích. Díky jejich 
svědomité práci si více než 8 000 kusů letáků na-
šlo své adresáty, kteří následně podpořili Sdílení 
rekordní částkou 750 tisíc korun. 
Pro Sdílení dobrovolničilo i několik profesionálů 
jako je např. grafička Tereza Kostelníčková, foto-
grafové Ivana Brtvová, Jirka Zamazal a Josef Ma-
rek či korektorka Ivana Holcová. I díky nim se Sdí-
lení může profesionálně prezentovat na internetu 
a sociálních sítích.
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Dobrovolníci a dobrovolnice jsou „zlato Sdíle-
ní“! Bez jejich pomoci, podpory, nápadů, ale 
i připomínek by puzzle Sdílení nikdy nemohlo 
být kompletní! 

Koordinátorka dobrovolníků: 
Eva Švecová

Kontakt: 
Tel.: 737 216 875
Email: dobrovolnici@sdileni-telc.cz
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PODĚKOVÁNÍ
To, že se k lidem v těžké životní situaci dostane po-
moc Sdílení v ten správný čas a v té správné podo-
bě, je zásluhou mnoha lidí.
Ráda bych jim na tomto místě poděkovala.
Děkuji zaměstnancům Sdílení za profesionální 
a zároveň láskyplnou péči o naše klienty i za zodpo-
vědnou péči o hladký chod celé organizace.
Děkuji členům správní a dozorčí rady za jejich aktiv-
ní 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 štěd-
rost.
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