
Domov pro seniory
Zdravotní a ošetřovatelská péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu


Počet dnů zdravotní péče 

23 570


Průměrný věk klientů 

88 
Počet klientů 

66


Počet klientů na skupinovém 

rehabilitačním cvičení
3x týdně

751


Počet členů multidisciplinárního 

týmu, kteří se podílejí na péči

18
Návštěvy psycholožky

593

Osobní asistence
Společnost druhého člověka, příležitost popovídat si, pomoc s běžnými denními úkony
a další pomoc, aby starý člověk nebyl na svůj život sám

Počet hodin terénní péče 

17 470


Nepřetržitá pomoc

24 × 7


Průměrný věk klientů 

83

Poradna, online 
a telefonní konzultace

375 zodpovězených dotazů

Poradenství “Neztratit se ve stáří“
Hodiny a hodiny rozplétání konkrétních osudů a těžkých životních situací 
u konkrétních starých lidí a jejich blízkých 

Poradenský web
92 037 návštěvníků


On-line poradenské 

noviny Sue Ryder

1 500 čtenářů

5× Poradny „live“ na facebooku
na téma „Co znamená odejít do domova 

pro seniory“,  „Jak na výživu seniorů“, 
„Jak se vyhnout dluhové pasti“ ad. 

1 700 zhlédnutí

Paliativní péče zaměřená na kvalitu života
Provázení kolegů z 15ti domovů pro seniory napříč ČR při zavádění paliativní péče 
Aktivní účast na XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny 2021 
Paliativní péče o klienty Sue Ryder

Karty paliativního 
přístupu pro 

odbornou 
veřejnost 

Klienti 
v paliativní 

péči

21

Klienti, 
kteří zemřeli v domově 
pro seniory Sue Ryder

13

Hodiny doprovázení 
rodinných příslušníků 
klientů v paliativní péči

300 

Financování
Pomoc seniorům a jejich blízkým díky podpoře dárců a díky dalším pilířům 
vícezdrojového financování

Dárcovství 
Nadace, �rmy, individuální dárci 
(včetně darů na provoz Centra 
pro důstojné stárnutí)

Vedlejší činnost a služby
Platby od klientů, dobročinné obchody, 
restaurace, pronájmy, úroky

Veřejné zdroje 
Dotace, granty 
a zdravotní pojišťovny

Celkem 
100,00 %

97 622 006 Kč

Každý přijatý dar šel nejkratší cestou k lidem, 
kteří svádí každodenní bitvy se stářím.

53 %
51 657 601 Kč26 %

25 323 591 Kč

21 %
20 640 814 Kč



Fakta, úspěchy 
a výzvy 2021

Pro bližší informace 

kontaktujte Mgr. Denisu Ratajovou
 778 470 719
 denisa.ratajova@sue-ryder.cz 

www.sue-ryder.cz
www.neztratitsevestari.cz
www.darekprosueryder.cz
       

Shrnout události roku 2021 do pár vět není snadný úkol. 
Každý den se dělo nespočet malých zázraků a vítězství. 

Jisté ale je, že díky rostoucí podpoře dárců je Sue Ryder 
již 24 let bezpečným místem, kde senioři najdou průvodce 
stářím, blízkého přítele, který je vyslechne, předá dobrou 
radu a podá pomocnou ruku. Místem, kde staří lidé aktivně 
žijí, mají prostor pro zábavu, odpočinek, své sny 
i splněná přání včetně těch posledních. 

Děkujeme, že jste s námi a společně jdeme po boku křehkých seniorů.  
Těm, kteří potřebují pomoc druhých, a často se jim nedostává.

Plány nejen na rok 2022  
Díky finanční podpoře partnerů, dlouholeté praxi a lidem, kteří dělají svou profesi s vizí 
důstojného stáří aktivně, přinášíme inovace do systému péče o seniory v ČR. Náš cíl je 
být hybatelem v tématu mezioborové spolupráce v oblasti služeb pro seniory, 
facilitátorem dialogu v oboru a generátorem podnětů pro rozvoj profesní přípravy 
(univerzity) a odborníků z praxe. Máme ambici přinášet do oboru nová 
řešení a kultivovat systém sociálních a zdravotních služeb.

• Jako partneři ČSOB budujeme poradenskou platformu Neztratit se ve stáří, která je 

průvodcem spletitým systémem pomoci – shromažďuje ucelené informace a nabízí 

poradenství zejména lidem, kteří čelí obtížím spojeným se stárnutím svých blízkých 

a zvažují, jak je budou dlouhodobě řešit. 

• Díky podpoře soukromých dárců pracujeme na přípravě vzdělávacího modulu 
pro případovou práci se seniory (casemanagement), která přispěje k vyšší 

koordinovanosti péče ve zdravotních a sociálních službách v celé ČR.

• Zavádíme paliativní péči do domovů pro seniory ve spolupráci s Centrem paliativní 

péče, z.ú. za podpory Nadačního fondu Abakus. Sue Ryder je v oboru gerontologické 

paliativní péče místem dobré praxe - potvrzují to i hodnocení třetích stran.

• Věnujeme se tématu multidisciplinární týmové spolupráce a chystáme zážitkový kurz 

pro multidisciplinární týmy v sociálních službách.

• Pustili jsme se do projektu “Efektivní mezioborové vyjednávání v dlouhodobé péči 
o seniory“ s Nadačním fondem Veolia.  Účastníci se zde učí zmapovat komplexní problém 

svého klienta či pacienta, osvojí si techniky vyjednávání a řešení kon�iktů a získají osobní 

zkušenost, že domluva a koordinace je možná a prospěšná. Kurz nabídneme studentům VŠ 

a poté i jako otevřený kurz celoživotního vzdělávání profesionálům z praxe.


