
Osobní asistence a domov pro seniory  

Počet hodin služeb v roce 2020: 
37 761

Počet klientů, kteří zemřeli 
v rámci paliativní péče 
v domově pro seniory: 

5Průměrný věk klientů: 
89 let

Podmínky pro poskytování a rozvoj služeb v Sue Ryder 

Díky vícezdrojovému financování je Sue Ryder již 23 let 
bezpečným místem, kde senioři najdou průvodce stářím, 
blízkého přítele (nejen na telefonu), který vyslechne, 
předá dobrou radu a podá pomocnou ruku. 

Místem, kde senioři aktivně žijí, mají prostor pro zábavu, odpočinek, 
své sny a také splněná přání včetně těch posledních. 
Ani v době covidové tomu nebylo jinak. Sue Ryder mohl zůstat bezpečným
místem celých 365 dní právě díky štědré podpoře dárců. 
Na rok 2020 jen tak nezapomeneme.

Dary od soukromých dárců činí 25 % z celkových příjmů, řadíme tam dary od individuálních 
dárců, včetně odkazů ze závěti, dary od firem, nadací, nadačních fondů, dále dobrovolnou 
službu, hmotnou pomoc či služby pro bono. Bez nich by rozvoj služeb organizace nebyl možný. 

I nadále můžeme realizovat 4 z 5 nadstavbových projektů, 
kde můžeme být více než jen registrovanou sociální službou. 
Naším společným cílem je, abychom my všichni i naše děti 
nebyli na stáří sami a mohli jsme tak důstojně zestárnout. 

Veřejné zdoje 
Dotace, granty a zdravotní pojišťovny
Namísto 12 dotačních a grantových žádostí jsme jich podávali 
celkem 21, z toho 6 z nich bylo na pokrytí zvýšených 
nákladů spojených s COVID - 19, které by ve velké míře 
ovlivnily finanční stabilitu fungování organizací.
 
Vedlejší činnost
Platby od klientů, obchody, restaurace, pronájmy, úroky
Z důvodu uzavření veřejných prostor Sue Ryder, provozu 
restaurace a 7 dobročinných obchodů 
jsme přišli o více než 2,5 milionu korun na chod organizace.   

Dárcovství 
Nadace, firmy, individuální dárci, včetně darů 
na provoz Centra pro důstojné stárnutí

Celkem

100,00 %
92 812 041 Kč

Co nám COVID – 19 v roce 2020 dal:

 • Možnost zažít obrovskou vlnu solidarity, sounáležitosti 
  a přátelství jak od jednotlivců, tak od firem, nadací a fondů.

 • Krizové řízení v praxi a vyrovnávání se s novým způsobem práce.

 • Houževnatost, trpělivost, vytrvalost, pokoru.

 • Sílu týmového ducha uvnitř i vně organizace.

 • Prázdnou galerii, restauraci, kapli, obchody a veřejně přístupné prostory 

 • Zrušení společenského života klientů i široké veřejnosti 
  – výlety klientů, geriolympiáda, letní hry, bazárky a Ryder’s bazary, jarmark atd.

Poradna, online 
a telefonní konzultace

363 zodpovězených dotazů

Počet návštěvníků
poradenského webu:

94 556

Poradenství „Neztratit se ve stáří“ 

4 Poradny „live“ na facebooku
3200 zhlédnutí

45 203 880 Kč
49 %

23 976 231 Kč

26 %

23 631 930 Kč

25 %



Jsme jedineční

 • Multidisciplinární tým - každý náš klient má kolem sebe tým odborných pracovníků, který o něj neustále pečuje.
 • Individuální přístup v péči postavený na biografii klienta.
 • Zdravotní a paliativní péče je běžnou součástí péče. 
 • O stáří mluvíme – pravidelné poradny pro širokou veřejnost a workshopy. 

Fakta, úspěchy 
a výzvy 2020

Pro bližší informace 
kontaktujte Mgr. Denisu Ratajovou
T: 778 470 719
E: denisa.ratajova@sue-ryder.cz 

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

Plány v roce 2021

 • Přinášet podněty pro diskuzi na téma stáří a důstojné stárnutí. 
  Vzdělávat sebe i všechny zájemce z řad odborné veřejnosti, vést dialog 
  a přispívat postupnými kroky ke změně systému péče o seniory.

 • Dávat službě case management nový směr a vytvářet podmínky pro její implementaci 
  do praxe.

 • Hledat nová partnerství, která svým zapojení přispějí ke společné vizi, 
  aby nikdo nebyl na stáří sám. 

Navzdory okolnostem byl rok 2020 plný příkladů sounáležitosti, každodenního hrdinství 
a naděje. Během pandemie koronaviru se ukázalo, jak je důležitá vzájemná důvěra, 
ochota si pomoci a darovat druhým – čas, energii i peníze. 
Děkujeme vám za výjimečný rok plný vzájemné pomoci.

Jsme tu pro seniory a jejich rodiny. Dokážeme poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná 
přinášet starosti. Usilujeme o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout.

Děkujeme, že jste s námi a společně zůstáváme po boku křehkým seniorům.  
Těm, co potřebují pomoc druhých.


