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Úvodní slovo ředitelky RUAH o.p.s.1.

Výroční zpráva naší organizace po třetím roce provozu služeb se nese ve znamení ukotvení. Když přemýšlím, 
čím byl rok 2015 pro naši organizaci zvláštní a jedinečný, nazvala bych to především rozvojem vztahů v 
regionu. Nejsou to jen naši klienti a jejich rodiny, jež potkáváme, ale mnoho dalších lidí, kteří sdílejí podobné 
hodnoty jako my. Jsou to profesionálové dalších služeb, integrující do svého způsobu práce podněty paliativní 
péče, jsou to naši dárci a přátelé, kteří se nás snaží nejrůznějším způsobem podporovat, jsou to představitelé 
obcí, kteří se stále více snaží zajistit nejen opravy a velebení svých majetků, ale především péči o potřebné, 
aby se nám všem žilo lépe.
 
Pomáháme lidem, kteří se ocitají na hranici života a jsou nuceni si denně klást velmi těžké otázky. I když to 
vypadá, že této společnosti nemohou ve svých posledních dnech mnoho přinést, že vyžadují hodně péče, my 
denně vidíme opačné zázraky. V největší zranitelnosti se hojí poškozené vztahy, mění se pohled na svět těch, 
kteří o nemocné a umírající pečují a ve světle těchto malých zázraků se mění celá naše společnost, protože si 
častěji uvědomujeme, co je v našich životech opravdu důležité.
 
Není to vždy tak jednoduché a někdy v těžkých chvílích vidím, jak i naši zaměstnanci nesou kus té tíhy na 
sobě. Mají můj obdiv a velký dík za to, že se denně perou sami se svou bezradností a zranitelností před 
otázkami, na které neznáme odpovědi. 

S úctou a vděkem myslím na všechny, kteří nás podporují a dělí se s námi o svůj svět finančně, materiálně 
i lidsky. Jejich pomoc je něčím, co nám denně dává naději, že má smysl dělat věci nejen pro peníze, ale 
především z lásky k člověku…

Milí příznivci RUAH,

S úctou 
Marta Vacková
Ředitelka RUAH o.p.s.



1. Základní informace 201611.

RUAH o.p.s.
Zapsaná u Městského soudu v Praze 13. 6. 2012, oddíl O, Spis. zn. 936

Tyršova 2061, 256 01 Benešov
IČ: 243 12 355

733 224 305

info@ruah-ops.cz

WWW.RUAH-OPS.CZ

Č.ú. u České spořitelny a.s.: 347 252 7349 / 0800

Sbírkový účet u České spořitelny a.s.: 347 474 7329 / 0800

@



2. Struktura organizace11.

Zakladatelky:
Bc. Hana Prchalová
Mgr. Marta Vacková

Správní rada: 
Bc. Hana Prchalová – předsedkyně 
Ing. Jiří Pech 
Ing. Jaromír Pecha

Dozorčí rada: 
Ondřej Beránek , Msl.
MUDr. Marta Powell
PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

Vedení společnosti RUAH o.p.s.
Ředitelka: Mgr. Marta Vacková
Vedoucí hospicové péče: Bc. Hana Prchalová
Vedoucí lékař: MUDr. Josef  Hanáček
Vrchní sestra: Bc. Jaroslava Kahounová
Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Petra Grúzová



1. Vize a poslání111.
RUAH o.p.s. podporuje člověka v jeho největší zranitelnosti a pomáhá přetvářet svět silou, která z ní vyrůstá. 

Vytváří profesionální a lidsky laskavé zázemí pro všechny, kteří chtějí v nemoci, ve stáří i na konci svého života prožít svůj 
čas doma, mezi svými blízkými.  Podporujeme rodiny, které pečují o své blízké. Posilujeme rodinné, přátelské i sousedské 
vztahy, které při pomoci druhým rostou a jsou podstatným zdrojem radosti v našich životech. 

Odborný lékař navštíví nemocného doma a nabídne mu možnosti jeho léčby pro život, který před sebou má. Vybaví ho 
potřebnými léky a domluví se sestřičkami, jak bude péče probíhat.
Zdravotní sestry jsou k dispozici 24 hod. denně a ve spolupráci s lékařem pomáhají nemocnému zvládnout bolest a další 
nepříjemné příznaky nemoci, učí rodinu, jak pečovat, a poradí v jakoukoliv denní dobu, když si pečující rodina není
v něčem jistá. Zajistí nemocnému zdravotnické přístroje, které potřebuje jako je lineární dávkovač, odsávačka, kyslíkový 
koncentrátor apod. 
Sociální pracovník podpoří blízké nemocného, pomůže jim zajistit dostatek finančních prostředků ze státní podpory, 
poradí při organizaci péče, podpoří v odvaze řešit věci, na které je málo času, zajistí vybavení domácnosti kompenzačními 
pomůckami, jako je polohovací postel, chodítko, WC židle, vanový zvedák apod. Bude Vám nablízku podle Vašich potřeb. 
Pokud si to nemocný nebo jeho blízcí přejí, zajistí návštěvu psychologa nebo duchovního. 

–

–

–

 

–

–

Většina lidí si přeje zemřít doma. Mnoho z nich má strach, aby svým blízkým nenaložil příliš těžký úkol. Domácí paliativní péče 
pomáhá nést starost o nevyléčitelně nemocné 24 hod. denně, 7 dní v týdnu, a to podle potřeb nemocného i jeho rodiny doma.   

Vyrostli jsme na Benešovsku a z těchto kořenů tvoříme lepší místo k životu. 

• Specializovaná domácí paliativní péče 

RUAH o.p.s. poskytuje obecné sociální poradenství pro občany regionu, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Sociální 
pracovnice spolupracují s dalšími organizacemi v regionu tak, aby mohli pomoc předat specializovaným zařízením.
V Týnci nad Sázavou zajišťuje společnost pro obec a její okolí sociální poradnu. Odborné sociální poradenství poskytuje 
nevyléčitelně nemocným, umírajícím, pečujícím a pozůstalým. Poradenství probíhá ambulantně v sídle RUAH o.p.s.
v Benešově nebo na požádání v domácnosti klienta v regionu Benešovsko.

• Poradenství 



Osobní asistence umožňuje lidem, kteří potřebují pomoc se základními potřebami, aby mohli zůstávat co nejdéle v domácím 
prostředí. Pomůže se zajištěním hygieny, stravy, s návštěvou úřadů nebo lékaře, ale i zprostředkuje setkání se sousedy, 
přáteli a procházku pod širým nebem.  

Dlouhodobá péče o druhého člověka je velice náročným úkolem pro každého. Odlehčovací služba umožňuje pečujícím, aby 
mohli nabrat síly, zařídit si úřední záležitosti, postarat se o další členy rodiny, vyřešit své vlastní zdravotní potíže nebo si 
zachovat možnost pracovat a neztratit příjem pro domácnost. V době nepřítomnosti může péči zajistit odborný pracovník, díky 
kterému budete v klidu a rádi se ke svému blízkému vrátíte bez pocitů viny, že jste něco zanedbali.

• Osobní asistence 

• Odlehčovací služba  



2. RUAH v regionu111.
Galavečer 

Výstava Hodiny s příběhem 

Setkávání se zdravotníky a sociálními pracovníky

31. ledna jsme se sešli v historickém sále Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou s našimi příznivci, dárci, ale i lidmi, kteří nás 
potkali ve svých těžkých situacích. Sdíleli jsme s nimi část svého příběhu a naslouchali těm jejich. Ke krásné atmosféře 
večera přispěli umělci, kteří nás doprovázeli. Večerem provázela hosty Marie Retková, zpěvem šansonů potěšila Zlatka 
Bartošková, všechny přítomné nadchla světelná show v podání Davida Reichelta ze školy Alexe Dovise. Užili jsme si i tanec 
při hudbě Crazy Boys of  Prague a kapely Ventilky a pumpičky z Chomutova. 

Mezinárodní den hospicové péče jsme oslavili 8. 10 2015 vernisáží výstavy Hodiny s příběhem. Byl to první vrchol soutěžního 
projektu, ve kterém nám lidé posílali své příběhy se strojky času. Chtěli jsme tímto způsobem připomenout lidem, jak vzácný 
dar je čas a každý okamžik našeho života. Dojemné i humorné příběhy ztvárnil ve fotografi ích Jaroslav Pelíšek a zároveň 
připravil dárkovou knihu, která vyjde v roce 2016. Vernisáž uvedl starosta Benešova Petr Hostek a popřál naší společnosti 
hodně odvahy naplňovat své poslání v tomto čase. Fotografi e s příběhy mohou vidět návštěvníci i turisté trvale umístěné
v Hotelu Týnec.  

V průběhu roku 2015 jsme se začali setkávat s kolegy ve zdravotnictví a sociálních službách, abychom se vzájemně učili 
poskytovat lepší péči umírajícím. Bylo pro nás obohacující vidět zdravotní sestřičky z nemocnice i z domovů pro seniory, které 
se v rámci svých možností mnoho let snaží dělat svou práci stále lépe.   



Přehled o hospodaření za rok 2015

Přehled o hospodaření za rok 2015

1V.

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Ostatní služby
Náklady na zaměstnance
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Tvorba a zúčtování rezerv

Úhrady od zdravotních pojišťoven
Úhrady od klientů
Ostatní provozní výnosy (zúčtování fondů)
Peněžní dary na provoz organizace
Dotace od obcí
Dotace od Středočeského kraje
Dotace od státních institucí
Dotace ze zahraničí (švýcarské fondy)

986 869
20 769
20 817

1 728 623
4 662 814

34 666
13 376

175 503

3 005 279
378 470
348 100
219 404
280 000

1 187 000
333 076

1 062 933

Náklady Kč

KčVýnosy

Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Náklady celkem 7 643 437

6 900 463

-742 975



Zpráva nezávislého auditoraV.



Pomáhají s námi V1.

Největší část péče hradí veřejné zdravotní pojišťovny VZP, ZPMV, VOZP, OZP a ČPZP.
Děkujeme za spolupráci.

Ze srdce děkujeme všem, kteří nám umožňují pomáhat svou finanční podporou. Každého daru si vážíme
a využijeme ho odpovědně pro pomoc potřebným.   

Státní instituce a obce:   

Právnické osoby:   

MZČR Švýcarské fondy
Krajský úřad Středočeského kraje
Úřad práce
Benešov
Neveklov
Týnec nad Sázavou
Sázava 

Nadace Agrofert
Psychiatrie Chrudim s.r.o.
Farní charita Benešov
Výbor dobré vůle
Kofroň a Dvořáček k.s. 
Šarlota resort s.r.o. 

Celkem

Celkem

1 404 039,-
1273 200,-

145 500,-
200000,-
46 550,-
65 000,-
15 000,-

85 000,-
30 000,-
28 564,-
28 245,-

5 000,-
 3 000,-

3 149 289,-

180 609,-



Osobní dárci nad 10 000,- Kč:   

Osobní dárci do 10 000,- Kč  

dary v celkové hodnotě:                                                              63 793,-  

Mgr. Martin Kadrnožka
Jana Anežka Hejrovská
Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., 
Ferdinand Pecha
JUDr. Martin Vychopeň 
JUDr. Iva Vychopňová 

Jana Čechová, Ilona Dražková, Jitka Dvořáčková, Marcela Dýchová, p. Famfulíková, 
Josef  Filip, Jitka Filipová, Anna Kyselková, Martina Kuželková, Ing. Ivan Menoušek, 
Alois Nebuška, Miroslav Němec, p. Samek, Zdeňka Senftová, Dagmar Smetanová, 
Marie Smetanová, Marta Spálenková, Vít Škaryd a další anonymní dárci, kteří 
přispěli na sbírkový účet. 

Celkem

15 000,-
15 000,-
12 000,-
12 000,-
10 000,-
10 000,-

74 000,-



Výhled do roku 2016V1I.
Další rok je důkazem, že se vše neustále mění. Na nás bude záležet, jak budeme na změny v naší 
společnosti reagovat. Mezi přední úkoly roku 2016 bude patřit hlubší specializace v paliativní péči
a především spolupráce s mnoha novými poskytovateli služeb v regionu. Věřím, že každá změna nám 
otevírá nové možnosti a my v nich budeme nacházet ty, které přinesou lidem okolo nás největší užitek.   



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 


