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Milí přátelé a příznivci RUAH,

zanedlouho oslavíme páté narozeniny naší společnosti a  já se na Vás již po páté obracím při 
zhodnocení minulého roku. Na počátku jsem měla velký sen, ve kterém po pěti letech bude 
RUAH samostatně fungující společností, která bude nepostradatelnou součástí služeb v našem 
regionu. Dnes mohu říct, že přes všechny nesmělé krůčky, chyby i pubertální vzdorovitosti se tak 
opravdu stalo. Píši to s hlubokou pokorou, protože taková věc nevzniká rukou jednoho člověka, 
ale ukazuje, jak moc je silná sama o sobě. 

Klademe si za cíl pomáhat lidem, kteří se z  důvodu nemoci své nebo člena rodiny dostali 
do  obtížné situace. Pomáháme seniorům, nemocným a  především umírajícím, aby každý den 
života mohli prožít důstojně a s trochou radosti ve svém domácím prostředí. Podporujeme členy 
rodiny, kteří na sobě nesou tíhu a odpovědnost při péči o nemocného a sami si prochází často 
nejtěžšími obdobími v životě. Jsme tady i pro ty, kteří potřebují pomoci po smrti blízkého. Jsme 
tu pro vás ve chvíli, kdy se potřebujete o někoho malinko opřít. 

Tyto cíle se naplňují každý den díky mnoha lidem, kteří je podporují a  tvoří společně s naším 
týmem. Jsem vděčná všem našim zaměstnancům, kteří jsou nositeli služby a dělají jí s láskou 
a opravdovostí nejlépe, jak dokáží. Přesto by nemohli dělat mnoho, kdybyste nebyli vy, kteří nás 
podporujete finančně. Ať už jsou to dodavatelé, kteří nám vycházejí vstříc přívětivými cenami, 
nebo jednotlivci, kteří se o  své zdroje podělí právě s  naší službou. Velký dík patří starostům 
mnoha obcí v regionu, kteří nás podporují dotacemi i z malých obecních rozpočtů a doplňují tak 
prostředky ze státního rozpočtu, které na službu nestačí. Dík patří i těm, kteří na nás myslí a přejí 
nám vše dobré, protože každá dobrá myšlenka má moc se uskutečnit. 

Rok 2016 byl možná tím nejdramatičtějším, ve kterém jsme se potýkali s mnoha překážkami, 
nezdary i  obavami o  svou budoucnost. Dnes mohu říct, že bylo víc dobroty jednotlivých lidí, 
malých i velkých zázraků a především lásky, se kterou se všechny situace vyřešily, a my jsme 
mohli vykročit do dalšího roku s nadějí, že služby pro naše blízké v regionu Benešovska mohou 
pokračovat a dále se rozšiřovat. Stejně jako nám naši pacienti denně ukazují, že každý okamžik 
života může být malým zázrakem a velkým darem, přeji i já společnosti RUAH, aby tyto hodnoty 
mohla naplňovat ve svých službách pro každého, kdo je potřebuje. 

V úctě

Marta Vacková

Ředitelka RUAH o.p.s.
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Organizační struktura RUAH o.p.s.
Správní rada:
Bc. Hana Prchalová – do 6. listopadu 2016

Ing. Jiří Pech

Ing. Jaromír Pecha

Mgr. Ivona Kadrnožková – od 6. listopadu 2016

Dozorčí rada:
Ondřej Beránek, Msl. 

MUDr. Marta Powell – do 4. listopadu 2016

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková – do 4. listopadu 2016

Miroslav Němec – od 4. listopadu 2016

Bohuslava Zemanová – od 4. listopadu 2016

Ředitelka společnosti: 
Mgr. Marta Vacková

Podpora týmu: Jana Klečka, DiS., Hana Sochůrková

Zdravotní péče:
Ambulance paliativní medicíny: MUDr. Josef Hanáček, MUDr. Martina Koretzová, MUDr. Růžena 
Dvořáková

Vrchní sestra: Bc. Jaroslava Kahounová

Zdravotní sestry: Radka Habartová, Daniela Kmentová, Gabriela Otradovcová, Jana Šimáková, 
Jarka Svobodová

Sociální péče:
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Petra Grúzová

Poradna: Mgr. Renata Veselá, Bc. Hana Prchalová, Mgr. Marta Vacková

Asistentky: Miroslava Pazderová, Monika Sládková, Simona Pacltová 

Sociální služby
Sociální služby jsou podporou pro rodiny, které pečují o své blízké i pro nemocné, kteří mají před 
sebou nejtěžší životní úkol, dovolit, aby se o ně mohli postarat ostatní. Jsme si vědomi toho, 
že to každý z  nás se v  průběhu života dostane několikrát do velmi těžké situace, protože on 
sám, nebo jeho blízký vážně onemocní a bude závislý na péči druhých. Osobní asistence nebo 
odlehčovací služba terénní jsou možnosti, jak pomoci takovou situaci zvládnout. Asistentky 
v roce 2016 navštívily 58 domácností. 

klientů návštěv58 4 417
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Poradna pro pečující, nemocné a pozůstalé 
Odborné poradenství pomáhá provázet lidi v často nejtěžších obdobích života. 

• Provázíme nemocné a  umírající náročným obdobím tak, aby se mohli smířit s  lidmi 
ve svém životě, odpustit a najít útěchu a naději před dovršením svého života.

• Podporujeme pečující rodiny, které učíme, jak se o nemocné postarat, ulevit jim a pomoci 
v těžkých chvílích, ale také, jak se starat o sebe, aby péči zvládli.

• Nasloucháme a provázíme pozůstalé, pro které je období po smrti blízkého příliš obtížné, 
nebo nemají podporu další rodiny. 

• Pomáháme seniorům, kteří se dostanou do obtížné životní situace.

Zdravotní služby
V regionu okresu Benešov poskytujeme domácí zdravotní péči. I v těchto službách využíváme 
zkušeností sester z  intenzivní paliativní péče a poradenství tak, abychom umožnili co nejvíce 
lidem zůstávat doma se svými blízkými. 

Úkony zdravotní péče hradí zdravotní pojišťovny.
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Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám, aby mohli zůstávat 
spolu až do konce. Péči zde pomáháme zajistit 
spoluprací všech služeb v nepřetržitém režimu 
24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

• Lékaři se starají, aby pacient netrpěl 
bolestmi ani dalšími nepříjemnými 
příznaky nemocí. Vyšetří nemocného 
doma, vysvětlí a  odpoví na všechny 
otázky a dále spolupracuje se zdravotními 
sestrami, které jsou s  nemocným 
v denním kontaktu. 

• Sestřičky podávají léky, učí rodinu, jak 
reagovat při změnách zdravotního stavu, 
zajišťují odborné výkony podle potřeb 
nemocného. Jsou na telefonu k dispozici 
ve dne i v noci a společně s lékařem mohou reagovat na jakékoliv potřeby nemocného.

• Poradci v sociálně psychologickém poradenství podporují nemocného při řešení těžkých 
až existenčních otázek a podporují rodinu ve zvládání náročného období, vyčerpání 
i po smrti blízkého.

• Asistentky pomáhají rodině zajistit péči v době, kdy si potřebuje rodina odpočinout nebo 
pomáhá s těžkými úkony při péči, jako je celková hygiena na lůžku.

Nové prostory pro zaměstnance a klienty
V  roce 2016 jsme rozšířili nevyhovující zázemí pro klienty i  zaměstnance. Ve spolupráci 
s  městem Benešov jsme rekonstruovali a  vybavili nové místnosti v  Domě s  pečovatelskou 
službou. Vytvořili jsme tak samostatnou poradnu pro klienty a společné prostory pro sestřičky 
i  asistentky. Na vybavení zázemí se podílela firma Bels s.r.o. a  část byla hrazena z  dotací  
česko-švýcarských fondů. 
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Koncert Kdo jiný než my?
Studenti Gymnázia Benešov již potřetí 
zorganizovali benefiční koncert „Kdo jiný než 
my?“ Zmobilizovali další školní soubory a kapely 
a  připravili krásný večer, který v  aule gymnázia 
navštívili stovky posluchačů. Výtěžkem 
11  538  Kč podpořili naší hospicovou péči. 
Patří velký dík jim, jejich profesorům i  všem 
účinkujícím, kteří přispěli ke krásné atmosféře 
i  ke sbírce pro RUAH. Za tři roky spolupráce 
podpořili naší organizaci částkou 46 350 Kč.

Při letošním ročníku bylo krásné sledovat, jak rostou k  dospělosti a  zodpovědnosti. Jejich 
organizace byla profesionální. Rodiče i  profesoři školy mohou být právem hrdí na děti, které 
jsou ochotné pomáhat těm, kteří to potřebují. Pro nás jsou nadějí, že i pomoc, kterou se snažíme 
poskytovat, bude mít své následovníky, nebo alespoň sympatizanty, bez kterých bychom nemohli 
své služby nabízet.

Dobročinný internetový obchod
Založili jsme dobročinný internetový obchod, který funguje díky darům jednotlivých dárců, které 
mohou udělat radost někomu dalšímu a  zároveň pomáhají. V  nabídce jsou andělé v  různých 
vyhotoveních, ručně vyráběná originální mýdla a další drobné dárky. Nákupem dárku v našem 
dobročinném obchodě může každý pomoci společně s námi nevyléčitelně nemocným. Výtěžek 
z obchodu je věnován na podporu péče.

 

Hodiny s příběhem
Téma smrti je ve společnosti stále velmi obtížné, 
přirozeně se bojíme o  něm mluvit, protože se sami 
cítíme zranitelní. Přesto je to téma, které nám 
může pomoci žít lépe náš život. V  zrcadle smrti 
si uvědomujeme, jak důležité jsou okamžiky, kdy 
můžeme věci měnit, zažívat hezké vztahy a  radovat 
se ze všedních okamžiků. Hodiny jsou symbolem 
krásných i  těžkých okamžiků, které tvoří naše 
životy, a  na jejich téma se zaměřila soutěž Hodiny 
s  příběhem. Ze 60 příběhů, které nám poslali lidé 
z  historie svých rodin, jsme vybrali deset nejzajímavějších 
a  ve spolupráci s  fotografem Jaroslavem Pelíškem jsme 
připravili výstavu fotografií hodin, které byly součástí 
jednotlivých příběhů. Výstava je trvale umístěna v  Hotelu 
Týnec v  Týnci nad Sázavou, kde jí shlédly stovky lidí při 
různých kulturních akcích. Zároveň se staly příběhy součástí 
stejnojmenné dárkové knihy, nad kterou se můžete usmát, 
ale i zamyslet nad důležitými hodnotami v životě. 

Galavečer Nebe na zemi

Krásné kulturní setkání se spolupracovníky, klienty i dárci a sympatizanty jsme prožili v Hotelu 
Týnec 31. ledna. Trochu ohně do žil nám vlilo vystoupení Carmen v  podání Edity Adlerové 
s  doprovodem tanečnice flamenca. V  průběhu večera jsme pokřtili novou knihu Hodiny 
s příběhem a představili výstavu trvale umístěnou v obnovené části hotelu. Večer jsme protančili 
za doprovodu tanečního orchestru Josefa Hlavsy. Na chvíli jsme oslavili 
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Rozvaha
Označení AKTIVA Číslo řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu 
   dni účetního období dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek 001 272 000 940 000
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek 010 1 116 000 2 319 000
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 014 1 116 000 2 319 000
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 -844 000 -1 379 000
A. IV. 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 036 -844 000 -1 379 000
B. Krátkodobý majetek celkem 041 2 190 000 1 671 000
B. II. Pohledávky celkem 052 1 038 000 977 000
B. II. 1. Odběratelé 053 346 000 319 000
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 056 15 000 45 000
B. II. 5. Ostatní pohledávky 057 15 000 52 000
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním roz. 064 13 000
B. II. 17. Jiné pohledávky 069 134 000 561 000
B. II. 18. Dohadné účty aktivní 070 515 000
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 1 095 000 56 000
B. III. 1. Pokladna 073  14 000
B. III. 3. Účty v bankách 075 1 095 000 42 000
B. IV. Jiná aktiva celkem 081 57 000 638 000
B. IV. 1. Náklady příštích období 082 57 000 42 000
B. IV. 2. Příjmy příštích období 083  596 000
 AKTIVA CELKEM 085 2 461 000 2 611 000

Označení PASIVA Číslo řádku Stav k prvnímu Stav k poslednímu 
   dni účetního období  dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 086 -30 000 13 000
A. I. Jmění celkem 087 3 000 3 000
A. I. 1. Vlastní jmění 088 3 000 3 000
A. II. Výsledek hospodaření celkem 091 -33 000 10 000
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření 092 -743 000 42 000
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 710 000 -33 000
B. Cizí zdroje celkem 095 1 914 000 1 417 000
B. I. Rezervy celkem 096 176 000 93 000
B. I. 1. Rezervy 097 176 000 93 000
B. II. Dlouhodobé závazky celkem 098 149 000 81 000
B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099 149 000 81 000
B. III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 590 000 895 000
B. III. 1. Dodavatelé 107 164 000 64 000
B. III. 5. Zaměstnanci 111 242 000 224 000
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 9 000 8 000
B. III. 7. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního poj. 113 220 000 118 000
B. III. 9. Ostatní přímé daně 115 17 000 15 000
B. III.17. Jiné závazky 123 931 000 1 000
B. III.18. Krátkodobé bankovní úvěry 124  429 000
B. III.22. Dohadné účty pasivní 128 8 000 36 000
B. IV. Jiná pasiva celkem 130  348 000
B. IV. 1. Výdaje příštích období 131  48 000
B. IV. 2. Výnosy příštích období 132  300 000
 PASIVA CELKEM 134 1 885 000 1 429 000

Výkaz zisku a ztrát
Náklady Kč

Spotřeba materiálu 909 865

Spotřeba energie 48 456

Opravy a udržování 20 092

Ostatní služby 1 674 624

Náklady na zaměstnance 4 692 697

Ostatní náklady 95 054

Odpisy majetku 150 466

Tvorba a zúčtování rezerv -82 230

Náklady celkem 7 509 024

  

Výnosy Kč

Úhrady od zdravotních pojišťoven 3 404 213

Úhrady od klientů 335 555

Ostatní provozní výnosy (zúčtování fondů) 482 356

Peněžní dary na provoz organizace 404 826

Dotace od obcí 546 000

Dotace od Středočeského kraje 1 305 000

Dotace od státních institucí 98 500

Dotace ze zahraničí provozní (švýcarské fondy) 974 653

Výnosy celkem 7 551 103

  

Hospodářský výsledek 42 079
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
za období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
Zakladatelům obecně prospěšné společnosti

RUAH o.p.s.

Sídlo: Tyršova 2061, 256 01 Benešov

IČO: 243 12 355

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti RUAH o.p.s. (dále jen „Společnost“) 
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z  rozvahy k  31. 12. 2016, 
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje 
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti 
jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
společnosti RUAH o.p.s. k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 
hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v  souladu se zákonem o  auditorech a  standardy Komory auditorů České 
republiky (dále jen „KA ČR“) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 
případně doplněné a  upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v  oddílu Odpovědnost auditora za audit 
účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým KA ČR jsme 
na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření našeho výroku.

Odpovědnost ředitele Společnosti za účetní závěrku
Ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a  poctivý obraz 
v  souladu s  českými účetními předpisy, a  za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje 
za  nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 
týkající se jejího nepřetržitého trvání a  použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení 
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její 
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 
v souladu se standardy KA ČR ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v  důsledku podvodů nebo 
chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu se standardy KA ČR je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

• Identifikovat a  vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a  provést auditorské postupy reagující 

na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě 
mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo 
v  důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná 
opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol ředitelem.

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, 
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 
a informace, které v této souvislosti ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 
ředitelem, a  zda s  ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná 
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit 
schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k  závěru, že taková významná 
(materiální)  nejistota existuje, je naší povinností upozornit v  naší zprávě na  informace 
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, 
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a  obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a  dále to, 
zda účetní závěrka představuje podkladové transakce a  události způsobem, který vede 
k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o  plánovaném rozsahu a  načasování auditu 
a  o  významných zjištěních, která jsme v  jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora
ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice 
Číslo auditorského oprávnění 300

Ing. Tomáš Bartoš 
Číslo auditorského oprávnění 1122

V Čelákovicích, dne 07. 06. 2017

ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 
 

Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných 
zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním 
systému. 

Obchodní jméno a číslo oprávnění auditora

ATLAS AUDIT s.r.o. 
K Bílému vrchu 1717, 250 88  Čelákovice 
Číslo auditorského oprávnění 300 

Ing. Tomáš Bartoš                    
Číslo auditorského oprávnění 1122         

V Čelákovicích, dne 07. 06. 2017   

Rozdělovník:  RUAH o.p.s.   Výtisk č. 1 – elektronická verze 
ATLAS AUDIT s.r.o.                    Výtisk č. 1 – elektronická verze 

Ing. Tomáš 
Bartoš

Digitálně podepsal Ing. Tomáš 
Bartoš 
DN: c=CZ, l=K Bílémo vrchu 
1717,250 88 Čelákovice, 
ou=P453833, cn=Ing. Tomáš Bartoš, 
sn=Bartoš, givenName=Tomáš, 
serialNumber=P453833 
Datum: 2017.06.09 10:35:24 +02'00'
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Dotace státní správy
Ministerstvo zdravotnictví (švýcarsko-české fondy) 974 653

Středočeský kraj – sociální dotace 1 305 000

Úřad práce 98 500

Celkem 2 378 153

  

Dotace měst a obcí
Benešov 280 000

Bukovany 10 000

Bystřice 5 000

Hvězdonice 2 000

Jankov 15 000

Krhanice 3 000

Lešany 10 000

Netvořice 15 000

Ostředek 2 000

Popovice 25 000

Ratměřice 5 000

Sázava 50 000

Soběhrdy 2 000

Struhařov 5 000

Trhový Štěpánov 7 500

Týnec nad Sázavou 65 000

Václavice 5 000

Vlašim 20 000

Votice 19 500

Celkem 546 000

Dary právnických osob
Farní Charita Benešov (Tříkrálová sbírka) 20 000

Cháron s.r.o. 10 000

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě 50 000

Nadace ČEZ 42 800

Nadační fond J&T 19 148

Celkem 141 948

Pomáhají s námi
Děkujeme za spolupráci zdravotním pojišťovnám. Jsme smluvními partnery VZP, ZPMV, OZP, 
VoZP a ČPZP. 

Dary fyzických osob nad 10 000,-
Lenka Edrová 10 000

Jana Anežka Heyrovská 15 000

Karel Jára 20 000

Ing. Petr Just 100 000

Mgr. Martin Kadrnožka 15 000

Barbora Machová 10 000

Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 12 000

Ing. Jiří Pech 12 000

Celkem 194 000

Dary fyzických osob pod 10 000,-
Ilona Dražková, Vladimír Fiala, Josef Filip, Jaromír Hanzal, Jaroslava Jindráková, Pavel Kureš, 
Anna Kyselková, p. Macháčková, Libuše Měchurová, Ludmila Micková, Ferdinand Pecha, Natálie 
Senftová, Dagmar Smetanová, Marcela Šlápotová a další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.

Celkem 56 642

Výtěžky sbírkový akcí
Koncert GBN Kdo jiný 11 538

Benefiční galavečer Nebe na zemi 18 950

Benešovský literární festival 12 859

Charitativní e-shop  8 037

Celkem 51 384

Věcné dary
Portál s.r.o. – multifunkční tiskárna v hodnotě 38 000

Bels CZ, s.r.o. – nákup a instalace datových sítí v hodnotě 35 000

 

15 16



17



Adresa: RUAH o.p.s., Tyršova 2061, 256 01 Benešov, IČ: 24312355

Telefon: +420 733 224 305  Email: info@ruah-ops.cz  Web: WWW.RUAH-OPS.CZ 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. (Tyršova 162, 256 01 Benešov)  
Číslo účtu provozní: 347 252 7349 / 0800  
Číslo účtu sbírkový: 347 474 7329 / 0800 

Datová schránka: cnfh65a
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