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Milí Lékořicoví,
díky Vám všem Lékořice, z. s. oslavila v roce 2015 své desáté narozeniny. Již deset let
dáváme práci svému srdci a děláme tak nemocniční svět lepším. Pomáháme pacientům,
podporujeme jejich rodiny a neopomínáme ani zdravotnický personál. Lékořice z. s.
dostala ke svému prvnímu kulatému jubileu mnoho dárků: novou výkonnou ředitelku
plnou elánu a pokory Irenu Ondrušovou, dobrovolnický program ve Všeobecné fakultní
nemocnici v Praze, finanční prostředky na realizaci přípravny pokrmů v Naší kavárně.
Kromě oslav se rok 2015 nesl ve znamení bilancování uplynulé dekády a vypořádávání se
s nejen personálními změnami.
Desátý lékořicový rok byl pro mě v určitém slova smyslu rokem prvním – od jeho počátku
působím v předsednictvu spolku a mám možnost nahlížet na činnost Lékořice, z. s. nejen
zvenčí, nýbrž rovněž zevnitř. Za vším, co pod hlavičkou Lékořice, z. s. obohacuje nemocniční
prostředí ve čtyřech pražských nemocnicích, tkví lidský altruismus a nasazení. Každým
rokem je Vás, resp. nás stále více, přinášíme nové nápady a realizujeme nové projekty.
Výsledky naší práce často nejsou viditelné, ale jak píše A. de Saint Exupéry ve svém Malém
princi: „Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“
Naše milá Lékořice, dovol mi popřát Ti k narozeninám vše dobré. Vstupuješ právě do svých
pubertálních let a my doufáme, že Tvá puberta nebude nijak bouřlivá, a že Ti přinese nové
podněty a rozvine Tvůj potenciál.
V této výroční zprávě se dočtete, jak si lékořicové projekty vedly v roce 2015, co se kde
událo či změnilo, jak si spolek vedl ekonomicky a kdo jej finančně či materiálně podporuje.
Až si budete v duchu říkat, že se Lékořici vlastně dařilo celkem dobře, tak pamatujte na to,
že i Vy na tom jistě máte svůj podíl… Lékořice dává práci svému srdci a z něj samého Vám
na tomto místě upřímně děkuje.
Kristýna Matějíčková
členka předsednictva spolku
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LIDÉ
Statutární orgány
Mgr. Radka Víchová – předsedkyně spolku
Mgr. Miroslava Flemrová/Mgr. Irena
Ondrušová, B. A – výkonná ředitelka spolku

Dobrovolník Naší kavárny

Předsednictvo

Michal Tóth

Mgr. Radka Víchová
Ing. Dagmar Hrubcová
Bc. Kristýna Matějíčková

Koordinátoři dobrovolnických programů

Zaměstnanci Lékořice, z. s.
Mgr. Irena Ondrušová, B. A – výkonná
ředitelka
Mgr. Radka Růžičková/Ing. Zuzana
Bartošová – projektová manažerka
Petra Zvonařová/Tereza Jiráková, DiS. –
asistentka komunikace a vzdělávání
Jan Boháč – IT specialista
Naše kavárna
Bc. Oldřich Široký – manažer kavárny
Zuzana Vystrčilová – baristka
Zuzana Hořejší – baristka
Soňa Uchytilová – baristka
Podpoření zaměstnanci Naší kavárny
Zdeňka Vokatá
Michaela Zvarová
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Kateřina Šimáčková
Zuzana Ságlová
Pavel Novák

PhDr. Martina Krynská – Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
Ing. Dagmar Hrubcová – Centrum
podpůrné péče Thomayerovy nemocnice
Bc. Žaneta Hoskovcová – Všeobecná
fakultní nemocnice
Mgr. Katarína Timková – IKEM
Koordinátoři dobrovolníků
Bc. Barbora Housková – Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady
Ing. Eva Vodičková – Centrum podpůrné
péče Thomayerovy nemocnice
PhDr. Jana Holinská – Centrum podpůrné
péče Thomayerovy nemocnice
Bc. Žaneta Hoskovcová – Všeobecná
fakultní nemocnice
Mgr. Katarína Timková – IKEM

Odborní garanti
Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA,
náměstkyně pro nelékařská zdravotnická
povolání v Thomayerově nemocnici
Phdr. Libuše Gavlasová, MBA, náměstkyně
pro ošetřovatelskou péči ve Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady
Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., MHA,
náměstkyně pro nelékařská zdravotnická
povolání ve Všeobecné fakultní nemocnici
PhDr. Martina Šochmanová, MBA,
náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou
péči a kvalitu v IKEM
Supervize dobrovolníků
Mgr. Blanka Zemanová
MUDr. Michaela Chrdlová
Mgr. Radka Víchová
Mgr. Vlasta Vítková
PhDr. Daniel Doležal
Odb.as.PhDr.et.PhDr.,PaedDr. Pavel Harsa,
Ph.D.,et.Ph.D.
Mgr. Vladimír Weiss
Centrum podpůrné péče
Thomayerovy nemocnice
Jitka Richterová – asistentka
Mgr. Michal Balek – koordinátor duchovní péče

Mgr. Martina Krutská, DiS. – herní terapeutka
Martina Míčková – herní terapeutka
Lucie Makariusová – herní terapeutka
a keramička
Kontaktní údaje
Lékořice, z. s.
Sídlo: Pod Slovany 1977/4, 128 00 Praha 2
IČO: 27002110
Kancelář: Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, pavilon N
Číslo účtu: 197097837/0300
www.lekorice.com
www.nasekavarna.com
www.facebook.com/Lekorice
www.facebook. com/Nasekavarna
Centrum podpůrné péče
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, pavilon N
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, pavilon K1
Všeobecná fakultní nemocnice
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
IKEM
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
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CENTRUM PODPŮRNÉ PÉČE V THOMAYEROVĚ NEMOCNICI
Centrum podpůrné péče funguje v TN od roku 2008. Navázalo na činnost původního Dobrovolnického centra a dále ji rozvinulo. Tvoří jej tři oddělení: Dobrovolnické centrum Lékořice, Herní terapie a Duchovní péče. Veškeré aktivity jsou pořádány s cílem přispět k větší
psychické pohodě pacientů, jejich blízkých a personálu nemocnice. Děje se tak prostřednictvím profesionálů, kterými jsou herní terapeutky a koordinátor duchovní péče a prostřednictvím dobrovolníků a dobrovolnických aktivit.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM LÉKOŘICE
V roce 2015 pokračovaly veškeré již zaběhnuté dobrovolnické aktivity: pravidelné docházení dobrovolníků za pacienty, zooterapie, dobrovolnická výpomoc na recepci kliniky dětské
chirurgie a traumatologie, doplňkový prodej na oddělení geriatrie a následné péče, velké jednorázové akce (Mikulášská nadílka, Dětský den, Den seniorů apod.), výtvarné dílny,
hudební vystoupení a firemní dobrovolnictví. Nadále pokračuje spolupráce se základními
školami ze spádové oblasti a v rámci této spolupráce bylo uspořádáno několik hudebních
vystoupení na oddělení geriatrie a následné péče a oddělení neurologie.
Nadále trvala spolupráce se zdravotně znevýhodněnou dobrovolnicí, která pravidelně docházela vypomáhat do kanceláře s administrativou a měla na starosti archiv fotografií. Její
práce se natolik osvědčila, že získala pozici PR manažerky v neziskové organizaci Lékořice z.s.
Nové projekty v roce 2015:
a upevnění spolupráce s projektem Celé Česko čte dětem: čtení dětským pacientům z různých knížek, interaktivní způsob práce s čteným textem
a spolupráce s profesionálním kouzelníkem Ondrou Soukupem, který v pravidelných měsíčních intervalech vystupuje na klinice dětské chirurgie a traumatologie a dětské psychiatrii
a zahájeny pravidelné výtvarné dílny na oddělení geriatrie a následné péče ve 14 denních
intervalech a na dětské neurologii jednou měsíčně pro maminky hospitalizovaných dětí
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a velikonoční (15 dětí), letní (25 dětí) a podzimní (12 dětí) příměstský tábor pro děti zaměstnanců Thomayerovy nemocnice, jejichž konání je podpořeno grantem z Evropské unie
a nabídka zapojení do programu pro cizince (vyučující cizího jazyka, firemní dobrovolníci aj.)
a rozšíření činností firemních dobrovolníků – u některých společností navázání spolupráce
s konkrétním oddělením (např. obrazy na geriatrii či dovybavení koupelen na pediatrii)
a nordic walking, procházky Prahou a různé výtvarné dílny pro zaměstnance
a spolupráce se sdružením Epistop (tři klienti s epilepsií na tréninkových pozicích v DC)
V číslech
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Počet pravidelných dobrovolníků: 				

96

Počet dobrovolnických hodin:				

8 236

Počet propagačních akcí:					

8

Počet firemních dobrovolníků:				

501

Počet jednorázových akcí pro zaměstnance:			

14

Počet oddělení, kde se realizuje dobrovolnický program:		

32
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HERNÍ TERAPIE
V oddělení herní terapie jsou dvě herní terapeutky a jedna keramička. Herní terapeutka
Martina Krutská působí na oddělení dětské neurologie, kde především vyplňuje volný čas
dětí formou her, výtvarného vyrábění, četbou, rozhovorem. Snaží se citlivě vnímat individuální potřeby každého pacienta i případná zdravotní omezení. Velmi důležitá je také její
role při psychické podpoře rodičů, především matek, které mají své handicapované děti
v celodenní péči a jsou s nimi i během jejich hospitalizace.
Herní terapeutka Martina Šeflová, která působila na klinice dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a TN odešla v říjnu na mateřskou dovolenou a na oddělení ji vystřídala Martina
Míčková. K práci herní terapeutky na lůžkovém oddělení KDCHT patří především příprava
dětí na zákroky a péče po výkonu, kdy poskytuje dětem hlavně psychickou podporu. V některých případech pomáhá i rodičům zvládat stres spojený s hospitalizací dítěte. K vysvětlení a odbornému přiblížení toho, co děti v nemocnici čeká, využívá vlastnoručně vytvořený
edukační materiál – knihy o opičákovi Tomíkovi. V roce 2015 byly vytvořeny další tematické
knihy o Tomíkovi, které dětem přibližují různá specializovaná vyšetření. Pro volnočasové
aktivity dětí má k dispozici velké množství společenských her pro různé věkové kategorie.
Keramička Lucie Makariusová se spolu s Martinou Krutskou věnuje dětským pacientům
oddělení dětské psychiatrie, kteří dvakrát týdně v keramické dílně získávají zkušenosti
při práci s hlínou a glazurou, rozvíjejí fantazii a formují jemnou motoriku. V odpoledních
hodinách probíhají kurzy pro zaměstnance TN s názvem Keramikou proti stresu, které jsou
nejen příjemným odreagováním, ale přispívají i k prevenci syndromu vyhoření.
V číslech
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Počet pacientů navštívených herními terapeutkami:		

1575

Počet pacientů v keramické dílně:				

471

Počet zaměstnanců navštěvujících keramické kurzy:		

384

Počet kilogramů spotřebované keramické hlíny:		

650
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DUCHOVNÍ PÉČE
Koordinátor duchovní péče a nemocniční duchovní Mgr. Michal Balek se v roce 2015 věnoval převážně přímé duchovní péči (setkávání s pacienty, jejich blízkými, případně s personálem nemocnice). Za pacienty přichází na vyžádání jich samotných a jejich příbuzných
nebo je oslovován zdravotnickým personálem. V případě, že si pacient vyžádal duchovního
jiné konkrétní církve, zkontaktoval ho a zajistil jeho návštěvu v nemocnici.
Duchovní pořádá v nemocniční kapli sv. Václava tyto akce: Noc kostelů, Ekumenická bohoslužba, koncert Requiem a pravidelné menší akce (každý měsíc ztišení a koncert).
Duchovní vede tým duchovní podpory TN, který je složkou Traumatologického plánu TN.
Tým duchovní podpory může být povolán krizovým štábem v případě potřeby, aby pomohl
pacientům nebo příbuzným, kteří jsou vzhledem k situaci ve velkém stresu. Letos se tým
rozrostl o 11 nových členů, takže v současné době je v týmu 22 lidí, což umožní pokrýt
i časově náročnější mimořádnou situaci. V roce 2015 nemocniční duchovní započal čtyřletý
sebezkušenostní PCA výcvik, který se mu stal pomocí v osobních rozhovorech s uživateli
duchovní péče.
V číslech
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Počet návštěv u pacientů:					

902

Počet akcí pořádaných v kapli:				

24

Počet spolupracujících církví:				

3

Počet oddělení a klinik, které využily duchovní péče:		

13

Počet rozhovorů s personálem:				

19
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NAŠE KAVÁRNA
Jedinečné prostředí s nádechem prvorepublikové kavárny v Thomayerově nemocnici překvapuje návštěvníky nemocnice již čtvrtý rok…
Kavárna se bezesporu stala místem, kde návštěvníci, pacienti či zaměstnanci nemocnice
mohou načerpat ztracenou energii, uskutečnit setkání s přáteli či obchodními partnery
nebo si jen v klidu vychutnat šálek kvalitní kávy za doprovodu hudby z 30. let.
Naši zákazníci svojí návštěvou a následnou útratou přispívají k pracovnímu začlenění osobám znevýhodněným na trhu práce, které se v kavárně učí novým pracovním návykům
a dovednostem. Naši práci děláme dle nejlepšího svědomí a každý zákazník se pro nás
stává vzácným klenotem, o který se snažíme neustále pečovat.
V roce 2015 proběhlo v Naší kavárně několik kulturních akcí, např.: výstava fotografií „Děti
s rozštěpem“ spolku Za Novým úsměvem, klavírní vystoupení Karla Vavruši, hudebně-literární podvečer „Svatý Lukáš, ikony a káva“, výstava fotografií fotografické skupiny Bha
Bhines nebo věncování s Lékořicí.
Díky věrnosti našich zákazníků, štědrosti našich donátorů, náklonnosti managementu Thomayerovy nemocnice a elánu našich zaměstnanců jsme úspěšně ukončili rok 2015 a s novými nápady a výzvami jsme vkročili do roku 2016. Doufáme, že pro nás bude alespoň tak
úspěšný jako rok 2015. Držte nám palce!
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FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
Projekt „Dobrovolníci v nemocnici“ realizovaný zapsaným spolkem Lékořice funguje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady již šestým rokem. V současnosti je rozšířen na 13 nemocničních oddělení a jeho základnu tvoří čtyři desítky dobrovolníků a tři zooterapeutické týmy.
Rok 2015 byl ve znamení zvyšování povědomí o Dobrovolnickém programu nejen mezi zaměstnanci nemocnice, ale také u široké laické i odborné veřejnosti. Významným počinem
byla instalace KnihoBudky, malé veřejné knihovny, v parku nemocnice. „Vysloužilá“ telefonní budka poskytnutá Nadací O2 přispěla k zatraktivnění veřejného prostoru a rozšířila
také nabídku služeb vedoucích k uspokojování psychosociálních potřeb pacientů nemocnice. Knihu si zde ale může vybrat kdokoliv, a to bez jakékoliv registrace či evidence, každý
den v týdnu po celý rok. V říjnu 2015 zahájila provoz také nová kancelář Dobrovolnického
programu v pavilonu Q vinohradské nemocnice, která slouží zejména pro setkávání dobrovolníků s koordinátory, organizování seminářů, workshopů a supervizí.
Dobrovolníci plní nejčastěji roli společníků u lůžka, naslouchají pacientům, předčítají jim,
luští s nimi křížovky, hrají si s nimi i jim zpívají. Na léčebně dlouhodobě nemocných (dále
LDN) a neurologické klinice provádějí také trénink kognitivních funkcí. Velmi oblíbené jsou
za příznivého počasí vyjížďky pacientů LDN s dobrovolníky do parku FNKV. Na oddělení
LDN jsou dobrovolníky pravidelně jednou týdně pořádané výtvarné dílny. Nově dobrovolnický program nabízí také zajištění nákupů hospitalizovaným pacientům, ke kterým pravidelně nepřichází návštěvy z řad rodinných příslušníků či přátel.
Zooterapie má od podzimu 2015 nový přírůstek v týmu. Pacienti vinohradské nemocnice
oceňují kromě pejsků také přítulnou povahu kocourka Pindi.
V číslech
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Počet dobrovolníků:					

40

Počet dobrovolnických hodin:				

660

Počet zooterapeutických týmů:				

3

Počet zaměstnanců, kteří navštívili zájmovou akci:		

80
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VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE
V roce 2015 Lékořice z. s. zprostředkovala vznik svého dobrovolnického programu rovněž ve Všeobecné fakultní nemocnici. Koordinátorka programu Bc. Žaneta Hoskovcová
se stala platnou součástí týmu a s týmem dobrovolníků připravuje pro pacienty a personál
nemocnice různé akce, např. kreativní dílny, supervize, dětský den, kolaudace dobrovolnického centra, den otevřených dveří a bazar oblečení. A jak probíhal první rok dobrovolnického programu ve VFN?
Leden: V lednu 2015 se přesunulo dobrovolnické centrum do budovy Na Bojišti 1, Praha 2.
Únor: Od února začal na Interním oddělení Strahov působit nový canisterapeut.
Květen: Ve spolupráci s Lékořicí z.s. jsme uspořádali první kreativní dílnu pro pacienty
a personál urologické kliniky. Vyráběly se květiny a dílnička měla obrovský úspěch.
Červen: První červnový týden se konal již druhý bazar oblečení. Měl velký úspěch především u zaměstnanců VFN, kteří si tak měli možnost obnovit šatník. Prodalo se téměř
vše, zbylé oblečené bylo věnováno Diakonii Broumov. Akce se zúčastnila i ředitelka VFN
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D. MBA. V červnu jsme také rozšířili kreativní dílny na geriatrickou
kliniku. S pacienty jsme vyráběli koláže na téma Lidé a svět.
Září: V září jsme uskutečnili druhou kreativní dílnu na geriatrické klinice.
Říjen: Od srpna do října probíhala rekonstrukce nových prostor dobrovolnického centra.
Listopad: Počátkem listopadu jsme nové prostory otevřeli dobrovolníkům. Proběhla kolaudace centra za účasti ředitelky VFN a první supervize dobrovolníků.
V číslech
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Počet dobrovolníků:					

51

Počet klinik:						

13

Počet koordinátorek:					

2

21

IKEM
V IKEM byl projekt v roce 2015 realizován pod názvem „Dejme práci svému srdci v IKEM“.
Dobrovolnická činnost spočívala v realizování pravidelných výtvarných dílen a dále přednáškových a hudebních večerů pro pacienty kliniky kardiologie a kliniky diabetologie.
Dobrovolníci docházeli do IKEM na pořádané akce v rozsahu 2 – 2,5 hodiny. V rámci své
činnosti se zejména věnovali pacientům při rukodělných činnostech na dílnách, s pacienty
také komunikovali a naslouchali jim, to vše přiměřeně zdravotnímu stavu pacientů.
Nejčastější dobrovolnickou aktivitou v IKEM byla výtvarná dílna. Velký zájem byl i o vystoupení kytarového tria Altera Pars, cestopisné přednášky i přednášku „Ze života včel“.
Zájem pacientů o pořádané akce je značný. Ačkoliv se někdy pacienti nemohou s ohledem
na jejich aktuální zdravotní stav zúčastnit, jsou naše akce z jejich strany vítány. Pacienti
jsou na obou klinikách hospitalizováni opakovaně, a tak se s nimi dobrovolníci většinou
setkávají znovu s větším či menším časovým odstupem.
Velmi si vážíme zpětné vazby pacientů i zdravotnického personálu IKEM, který nám vycházel vstříc při organizaci jednotlivých akcí a byl nám vždy nápomocen. Těšil nás jejich zájem
o naše akce pro pacienty a uvítali jsme jejich náměty a postřehy k naší činnosti.
V číslech
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Počet dobrovolníků:					

8

Počet dobrovolníků na každé akci:				

1-3

Počet zúčastněných pacientů:				

129

Počet realizovaných akcí:					

26

Počet dobrovolnických hodin:				

120
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HOSPODAŘENÍ
Náklady
Spotřebovaný materiál				
Potřeby pro dobrovolníky a kancelář			
Drobný majetek 					
Canisterapie 					
Spotřeba energie					
Spotřeba vody					
Spotřeba tepla					
Prodané zboží					
Spotřebované nákupy				
Opravy
			
Stravování a ocenění dobrovolníků 			
Účetní a poradenství				
Poštovné a telefonní poplatky			
Externí služby					
Služby – školení, supervize, semináře			
Služby celkem					
Mzdové náklady					
Zákonné sociální pojištění				
Osobní náklady					
Jiné ostatní náklady					
Odpisy						
Náklady celkem					
Výnosy			
Tržby za vlastní výkony				
Ostatní výnosy					
Přijaté příspěvky od organizací a dary			
Provozní dotace					
Výnosy celkem
				
Hospodářský zisk za rok 2015
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DONÁTOŘI
371 008,00,-Kč
53 837,00,-Kč
174 010,00,-Kč
41 496,00,-Kč
78 973,00,-Kč
13 969,00,-Kč
77 347,00,-Kč
835 040,00,-Kč
1 645 680,00,-Kč
16 603,00,-Kč
53 989,00,-Kč
71 500,00,-Kč
23 743,00,-Kč
215 510,00,-Kč
117 040,00,-Kč
498 385,00,-Kč
1 737 198,00,-Kč
389 073,00,-Kč
2 126 271,00,-Kč
83 331,00,-Kč
51 947,00,-Kč
4 405 614,00,-Kč
2 281 199,00,-Kč
220 566,00,-Kč
1 189 347,-Kč
735 000,00,-Kč
4 426 112,00,-Kč
20 498,00,-Kč

Finanční dary
ASI – CS z.s. 	
CČSH Krč			
ČS CASD		
Dana Mišákáková		
DBK Praha, a.s.		
Eva Bláhová		
Eva Křemenová		
ExxonMobil		
GE Money Bank, a.s.	
GE Volunteers, o.s.		
Global Giving Foundation	
Iva Maršálková		
Ivan Hrubý		
Ivana Málková		
Jan Zuskač		
Jana Říhová		
Jana Urbanová		
Janusz Grinholz		
Jaroslava Vaňková		
Jindřich Fiala		
Jiří Musil			
Jiří Vejmelka	
Jolana Kopejsková		
KPMG Česká republika, s.r.o.	
Lenka Kolářová		
Markéta Henzinová		
Marta Dvořáková		
Martina Lamačková		

70 000,- Kč
700,- Kč
50 000,- Kč
500,- Kč
5 300,- Kč
630,- Kč
3 465,- Kč
52 000,- Kč
13 500,- Kč
24 999,- Kč
23 239,- Kč
500,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
1 111,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
886,- Kč
500,- Kč
886,- Kč
900,- Kč
28 900,- Kč
1 000,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
7 000,- Kč

Městská část Praha – Libuš	
9 672,- Kč
Městská část Praha 4	 35 000,- Kč
Nadace České spořitelny	 12 000,- Kč
42 000,- Kč
Nadace O2	
NET4GAS, s.r.o.		 45 000,- Kč
Olga Benešová		
7 800,- Kč
Petr Tillmann		
3 000,- Kč
Petr Vlček		
500,- Kč
Petra Koldovská		
1 000,- Kč
Petra Stankeová		
500,- Kč
PROMEDICA PRAHA GROUP	 300 000,- Kč
Provident Financial s.r.o.	 10 000,- Kč
Radana Havlíčková		
840,- Kč
Rodina Netrdova		 20 000,- Kč
ŘK farnost Lhotka		
4 633,- Kč
SAP ČR, spol. s.r.o.		 51 000,- Kč
Schäfer-Menk s.r.o.		 20 000,- Kč
SILICON VALLEY 		 47 562,- Kč
ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s.r.o. 8 611,- Kč
Tůmová Veronika		
200,- Kč
Zdeněk Kalvoda		
200,- Kč
Anonymní dárci		 49 765,- Kč
Benefiční akce		 179 047,- Kč
DMS - Fórum dárců		
228,- Kč
Dotace ze státního rozpočtu
MV		
240 000,- Kč
MZ		
460 000,- Kč
MČ Praha 4	
35 000,- Kč
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Věcné dary
HEWLETT-PACKARD s.r.o.	
mamacoffee s.r.o.	
NADACE ČEZ	

1 417,- Kč
5 000,- Kč
20 000,- Kč

Spolupráce a materiální podpora
Altera Pars
BAUER MEDIA PRAHA s.r.o.
Billa spol. s r.o.
REWE GROUP Česká republika
Časopis Tučňák
Dagmar Malinová
DEKOS - R s.r.o.
Digital Resources a.s.
Divadlo Archa
Divadlo Na-háček
Gabriel o.s. a Broučci - pěvecký sbor
Houslová pážata
HZS Praha 4
CHIRŠ Česka republika, s.r.o.
IFMSA
INTERSIGN, s.r.o.
Jan Beneš
Jan Kohout
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Jana Rambousková
Jindřich Fiala
Jiří Vejmelka
Karel Vavruša
Kateřina Jarošová
Kristián, s.r.o.
Libeřské lahůdky
mamacoffe s.r.o.
Martin Prchal
Maskaron
MČ Petrovice
Michal Hnaťuk
MŠ Sedlčanská
OC Novodvorská Plaza
P3- People, Planet, Profit, o.p.s.
Policie ČR
Skanska Property Czech Republic s.r.o.
Táňa Niklová Kynclová
UPS ČR, s.r.o.
ZŠ Kunratice
ZŠ Olešská
ZŠ U Krčského lesa
Zuzana Pokorná

PODĚKOVÁNÍ
Pokud by to místo ve výroční zprávě dovolilo, měla by být tato část napsána velkým písmem. Z celého srdce děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete, stojíte při nás a zachováváte nám „celoroční i každoroční“ přízeň, věřte, že bez Vás by nebylo možné realizovat
dobrovolnický program ve čtyřech pražských nemocnicích po dobu desíti let.
Zvláštní poděkování patří společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a jejímu generálnímu řediteli panu Pavlu Hanušovi. Děkujeme, že nás štědře podporujete již jedenáctým
rokem a doufáme, že naše partnerství bude i nadále pokračovat.
Velké a pokorné díky patří:
a všem dobrovolníkům za jejich ochotu, čas, otevřená srdce a nasazení
a pravidelným každoročním dárcům
a zdravotníkům, managementu nemocnic a koordinátorům dobrovolníků
a drobným dárcům, společnostem, firmám, institucím a nadacím
a našim klientům – pacientům a jejich rodinám za podporu, zpětnou vazbu a vzájemnou
spolupráci
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SLOVO ZÁVĚREM
Rok 2015 je rokem pro Lékořici zcela jistě zlomovým. Došlo k významným změnám jak v oblasti personální, tak v oblasti nastavování vnitřních procesů. Po 10 letech opustila Lékořici
její zakladatelka a výkonná ředitelka Karin Pospíšilová, což znamenalo zásadní změnu v samém srdci organizace. A tak jako každá velká změna, třesk nebo otřes v sobě skrývá nové
možnosti, nový potenciál, tak se může stát velkým rizikem či ohrožením. Pevně věřím, že
se nám podaří využít potenciálu, který v sobě změna jako taková nese, a že se bude dařit
nést původní duši, myšlenku Lékořice důstojně dál, jen možná trochu odlišným způsobem
a s novou dynamikou.
Za sebe musím říct, že to, čeho si na Lékořici cením nejvíce a co mám na Lékořici opravdu
ráda, je tým lidí, kteří v ní a pro ni pracují. Je opravdu zcela výjimečné pracovat s lidmi, kteří
mají svou práci rádi, jsou nadšení a vnitřně motivovaní pro to, co dělají. Když se pak spojí
potenciál a energie těchto lidí, je opravdu možné dosáhnout věcí, které se zdají být nedosažitelnými. Děkuji ze srdce celému širokému týmu Lékořice a přeji nám všem, aby nám
tato energie a nasazení vydržely.
Těším se na další rok, který, pevně věřím, bude pro Lékořici ve všech směrech rozvojovým
a úspěšným.
Děkuji,
Irena Ondrušová
výkonná ředitelka

Výroční zprávu 2015 zpracovali:
Mgr. Irena Ondrušová, B. A
Bc. Kristýna Matějíčková
Ing. Dagmar Hrubcová
Bc. Oldřich Široký
Bc. Žaneta Hoskovcová
Mgr. Katarína Timková
Mgr. Michal Balek
Ing. Zuzana Bartošová
PhDr. Martina Krynská
Mgr. Martina Krutská, DiS.
Fotodokumentace: Tereza Jiráková, DiS.
Jazykový korektura: Bc. Kristýna Matějíčková
Grafika: Kateřina Krčíková
Výroční zpráva vydána v červnu 2016
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