Fakta, úspěchy a výzvy 2019 /2020
Jsme jedineční

Poradenství „Neztratit se ve stáří“

• Multidisciplinární tým - každý náš klient má kolem sebe tým odborných pracovníků, který o něj neustále pečuje.
• Individuální přístup v péči postavený na biografii klienta.
Online poradna, telefonní konzultace:

120 konzultací

• Zdravotní a paliativní péče je běžnou součástí péče.
Počet návštěvníků
poradenského portálu:

87 900
lidí

Poradny pro širokou veřejnost,

233 000

osobní poradenství a workshopy: 214

prohlédnutých stránek

Osobní asistence a domov pro seniory
Průměrný věk klientů:
Počet hodin služeb v roce 2019:

34 628

86 let

Počet klientů, kteří zemřeli v rámci

• O stáří mluvíme – pravidelné poradny pro širokou veřejnost a workshopy.

Podmínky pro poskytování a rozvoj služeb v Sue Ryder
Díky vícezdrojovému systému financování poskytujeme sociální a zdravotní služby pro seniory v takové kvalitě, která je v naší
zemi ojedinělá. Tento systém financování nám díky štědré podpoře soukromých dárců umožňuje plnit poslání organizace
a přinášet další rozvoj služeb.
Veřejné zdroje činí v našem rozpočtu 39%.
Zbývající část finančních prostředků získáváme z řad nadací, firemních a individuální darů, závětí, beneficí a vlastní vedlejší činnosti.
Díky darům od soukromých dárců tak můžeme realizovat 4 z 5 nadstavbových projektů sociální a zdravotní péče v Sue Ryder.
veřejné zdoje
dotace, granty a zdravotní pojišťovny
vedlejší činnost
platby od klientů, obchody, restaurace, pronájmy, úroky

24 244 407 Kč

fundraising
nadace, firmy, individuální dárci, dary na Centrum pro důstojné stárnutí

paliativní péče v domově pro seniory: 10

Společníci klientů, v dobročinných obchodech, na informační recepci
i v kancelářích, online, na akcích

6 073 hodin práce

32 352 839 Kč

Celkem
100,00 %
83 266 054 Kč

32 %

26 668 809 Kč

Výzvy v roce 2020

Dobrovolníci

135 dobrovolníků

39 %

29 %

• Provoz Centra pro důstojné stárnutí, které přináší zcela nový přístup k péči o stárnoucí
lidi - pilotní projekt zaměřený na case management, tj. dlouhodobou koordinovanou péči
• Rozvoj a udržení odborného multidisciplinárního týmu v domově pro seniory
Pro zachování té nejvyšší kvality a rozvoje služeb pro seniory hledáme finanční i odborné
partnery, kteří by s námi sdíleli společnou vizi a posouvali změny v systému dlouhodobé péče
o krok dál. Společným cílem je, abychom my všichni i naše děti nebyli na stáří sami a mohli
jsme tak důstojně prožívat stáří. Přidejte se k nám.

www.sue-ryder.cz

www.neztratitsevestari.cz

www.darekprosueryder.cz

#sueryderpraha

Pro bližší informace

kontaktujte Denisu Ratajovou
T: 778 470 719

E: denisa.ratajova@sue-ryder.cz

