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Slovo na úvod 
 

Vážené dámy, vážení pánové, 

je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl 

prvním rokem, kdy jsme začali poskytovat širokou nabídku služeb. Náš tým rostl přímo živelně, aby 

uspokojil potřebu péče v našem regionu. Když se ohlížím zpátky, zdá se mi, že jsme z malého 

novorozeněte museli skočit rovnou do puberty. Lidé přicházeli, ale i odcházeli. Tříbily se vztahy i 

charaktery a utvářelo se zdravé jádro týmu. Všichni jsme se toho museli hodně naučit, postavit se 

mnoha neznámým a překonat nejednu obtíž. Přesto všechno se podařilo mnoho malých i velkých 

zázraků, díky kterým se neustále rozvíjíme a pracujeme ve prospěch našich klientů. 

Velkým úspěchem bylo uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami a získání dotací Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR. Tyto dva zdroje nám umožňují nabízet služby finančně dostupné všem 

potřebným.  

V roce 2013 jsme poskytli služby 114 klientům, z toho 22 pacientům v terminálním stádiu nemoci. 

Můj obrovský dík za to patří všem zaměstnancům, lékařkám, zdravotním sestrám, sociálním 

pracovnicím, asistentkám i paní psycholožce. Často pracovaly bez mzdy, po pracovní době i bez 

velkého komfortu pracovních podmínek. Přesto věřím, že klient dostal vždy maximum možného, co 

potřeboval. Jejich osobní nasazení bylo a je největším bohatstvím naší společnosti. 

Chtěla bych také vyjádřit svou vděčnost všem praktickým i odborným lékařům, kteří byli ochotní se 

nám věnovat a spolupracovat při péči o pacienty. Nemalý dík patří sociálním pracovnicím 

v nemocnicích i na úřadech, které se neúnavně snaží zajistit pacienty po jejich propuštění a často 

řešily naléhavé situace nad rámec svých povinností.  

Z ročních zkušeností v terénu vnímáme potřebnost těchto služeb a uvědomujeme si vlastní 

odpovědnost za to, jak se nám bude v našich domovech žít, jak se dokážeme postarat o své blízké. 

S pokorou proto děkuji všem, kteří nás po celý rok finančně podporovali, kteří si stejně jako my svou 

odpovědnost uvědomují a svými finančními prostředky naší práci podporují. Mezi dárci jsou nadace, 

firmy, ale i řada jednotlivců. Velkou oporou jsou nám i obce, které se podílí na financování služeb pro 

své občany.  

Pokud závěr má být vyvrcholením, nejvíce děkuji těm, kteří se chtějí o své blízké starat i v jejich 

nejtěžších chvílích a nemocným, kteří nás denně učí o těch největších lidských hodnotách a aniž to 

vědí, proměňují svět okolo sebe v přívětivější místo k životu.  

Marta Vacková 

ředitelka RUAH o.p.s. 
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Poslání a vize organizace 
Společnost RUAH o.p.s. si klade za cíl poskytovat komplexní profesionální a laskavou zdravotní a 

sociální péči klientům v jejich sociálním prostředí a šířit povědomí o etických hodnotách a úctě 

k životu každého člověka v jakékoliv situaci.  

Společnost RUAH o.p.s. poskytuje specializovanou paliativní péči lidem v domácím prostředí, která se 

všemi prostředky snaží zmírnit utrpení spojené se závěrem lidského života. 
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Nabízené služby v roce 2013 
 

Odborné sociální poradenství se zaměřuje na všestrannou pomoc rodinám, které pečují o své blízké. 

Poradenství zahrnuje praktické řešení rodinné situace v oblasti finanční, kdy poradíme a pomůžeme 

při získání státní podpory, hledáme nejlepší řešení služeb pro konkrétní rodinu, pomůžeme zajistit 

kompenzační pomůcky, nebo umístění klienta v lůžkovém zařízení. Velkou částí poradenství je pomoc 

při péči, kdy zdravotní sestřičky naučí rodinu, jak nejlépe se může postarat o svého blízkého. Zároveň 

nezapomínáme na potřeby pečujících, kteří vykonávají nesmírně těžkou práci a potřebují zajistit 

pravidelným odpočinkem dostatek sil pro sebe, aby péči mohli zvládnout. Naši zaměstnanci jsou 

často dlouhodobým průvodcem členů rodiny, která zajišťuje péči o své nemocné.  

Osobní asistence je sociální služba, kterou poskytují kvalifikovaní pracovníci přímo v domácnostech 

klientů. Pomůže jim zajistit všechny základní potřeby jako je hygiena, příjem stravy, doprovod k lékaři 

apod. Společně s odlehčovací službou terénní je péče pro rodinu zvladatelná. Tyto služby jsou 

poskytované 7 dní v týdnu podle individuálních potřeb klientů. 

Domácí zdravotní péče je odborná ošetřovatelská péče, kterou poskytují zdravotní sestry s registrací 

pro samostatný výkon povolání. Jsou to zkušené sestřičky, které svou službou umožňují lidem i 

v době nemoci, pokud nezbytně jejich stav nevyžaduje hospitalizaci, zůstávat ve svém domácím 

prostředí. Tato péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a je poskytovaná lidem v celém 

okrese Benešov a v jeho přilehlých částech jako je Zruč nad Sázavou. Sestřičky jsou k dispozici 

v nepřetržitém provozu 24 hod denně.  

Domácí hospicová služba je komplexní specializovaná paliativní péče o pacienty v závěru života, kteří 

si přejí zemřít doma a jejich rodina je ochotná se o ně starat. Na této službě se podílí 

multidisciplinární tým, který zahrnuje lékaře Ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti, sestřičky 

Domácí zdravotní péče, sociální pracovníky i psychologa. Společným úsilím pomáhají nemocným i 

jejich rodinám zvládnout tuto obtížnou situaci. Všichni odborníci poskytují péči v domácnosti 

pacienta podle potřeby 24 hod denně, 7 dní v týdnu. Pomohou tak zvládnout rodině i nenadálé 

situace, které by jinak museli řešit převozem do nemocnice. V roce 2013 jsme tuto péči poskytli 22 

klientům a jejich rodinám.   

  



Výkaz zisku a ztrát 
 

 



 



Vyjádření auditora 

 



Podpořili nás 
 

S úctou děkujeme všem, kteří nás podpořili radou, vlastní dobrovolnickou prací, modlitbami, 

materiálovou i finanční pomocí.  

Právnické osoby: Město Benešov, Město Týnec nad Sázavou, Česká spořitelna a.s., Pelikán Krofta 

Kohoutek advokátní kancelář s.r.o., Hochman Petr JUDr., Nadace Dobré dílo svatého Karla 

Boromejského, Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové. 

Fyzické osoby: MUDr. Marie Blažková, Lenka Edrová, Josef Filip, Bohumír Hlavatý, Petr Hroch, 

Vladimír Jaroch, Mgr. Martin Kadrnožka, Jiřina Kaltounková, Kateřina Klasnová, Lukáš Koběrský, Ing. 

Hana Kubíčková., MUDr. Eva Matoušková., Ing. Ivan Menoušek, ThDr. Aleš Opatrný, Ing. Jiří Pecha, 

Ferdinand Pecha, Petra Štěpová, p. Styblík, Petr Tůma, rodina Zemanova a další dárci, kteří si nepřejí 

být zveřejněni. 

 


