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MILÍ PŘÁTELÉ
NADACE,
rok 2019 byl velmi turbulentní. Byl plný
krásných příběhů, skvělých akcí, opět
jsme překonali loňský rozpočet a navýšili
naši podporu projektům po celé České
republice. Také nás ale potkala velmi
nepříjemná událost, v březnu 2019 byla
naše kancelář vykradena. Byla to velká
zkouška našeho týmu a s odstupem
času si dovolujeme tvrdit, že jsme ji
úspěšně zvládli. Chceme tímto ještě
jednou poděkovat všem partnerům
a přátelům nadace, kteří nám v této
době tolik pomohli.
V roce 2019 jsme pracovali na rozvoji
našeho projektu Doma bez obav.
Navázali jsme nová partnerství,
rozšiřovali témata, se kterými umíme
našim seniorským klientům pomoci
a také zahájili práci na rozšíření
projektu i do dalších měst mimo Prahu.
Dále jsme pracovali na našem novém
projektu Zlatá práce. Ten si klade za cíl
pomáhat lidem ve věku 50+ uspět na
pracovním trhu a zároveň
spolupracovat s firmami, které při
současném nedostatku pracovní síly
hledají nový zdroj pracovníků.

fotocredit Greta Blumajerová

Žhavé novinky najdete zde:
https://www.facebook.com/Krasapomoci/
https://www.instagram.com/krasapomoci/
https://pomaha.me/Youtube
https://twitter.com/krasa_pomoci
https://www.linkedin.com/company/krása-pomoci/

Další důležité weby:
www.zlataprace.eu
www.zrajemejakovino.cz
www.vyzivasenioru.cz
www.pece.cz

Navázali jsme na spolupráci s vládou
a OSN. Taťána se již podruhé
zúčastnila konference UN Women
o postavení žen, kde byla součástí
české delegace v čele s ministryní
Janou Maláčovou.

Přivítali jsme nové partnery a představili
nové produkty. U Bati jste tak mohli najít
„nadační“ ponožky, od podzimu se
můžete nechat inspirovat recepty
v kuchařce Život, ze které je 100 Kč
určeno na pomoc seniorům.
Závěr roku byl ve znamení pokračování
kampaně s Penny Marketem, která
upozornila na důležité téma samoty ve
stáří. A také ve znamení módy –
s Luxury Bags jsme navázali na
úspěšný první ročník charitativního
bazárku. Slavili jsme – například 10 let
Best of Bristish Cars, našeho
dlouholetého partnera.
Mezi 17 projektů neziskových
organizací jsme v roce 2019 rozdělili
více než milion korun.
Děkujeme všem partnerům, firmám
i jednotlivcům, kteří nás podporují.
Bez Vaší podpory bychom to
nedokázali. Těšíme se na výzvy
„kulatého“ roku 2020. Společně s Vámi
se totiž nebojíme postavit žádné výzvě!

Taťána G. Brzobohatá
Předsedkyně správní rady
Michaela Stachová
ředitelka

www.krasapomoci.cz
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Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří
vedou kvalitní a důstojný život
v domácím prostředí.
Zároveň pracujeme na tom, aby
společnost vnímala seniory
s respektem.
Naším posláním je nabízet seniorům
a jejich blízkým informace, kontakty
a oporu v důležité životní etapě stáří.
Cílem je prožít stáří jako pozitivní,
plnohodnotné a aktivní období života
v prostředí domova.

NAŠE HLAVNÍ HODNOTY:
POZITIVNÍ
STÁRNUTÍ
DŮSTOJNÝ
ŽIVOT DOMA
LIDSKOST
A DŮVĚRA

Sdílíme příběhy seniorů, se
kterými spolupracujeme.
Šíříme tak svědectví
o situaci seniorů
v České republice.

MISE,
VIZE,
HODNOTY
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DOMA
BEZ
OBAV

KONTAKTNÍ
MÍSTA
Jdeme klientům vstříc. V nemocnicích nabízíme sociální poradenství a podporu
seniorům i jejich blízkým. V roce 2019 se na nás obrátilo 466 lidí, kterým jsme
poskytli 782 poradenských schůzek.
Naše kontaktní místa jsou v Nemocnici Na Homolce, ve Fakultní nemocnici v Motole,
ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a v Ústřední vojenské nemocnici.
Po dohodě nás můžete kdykoliv navštívit v naší kanceláři.

CO JSME V ROCE
2019 UDĚLALI
V NAŠEM PROJEKTU
DOMA BEZ OBAV?

466 LIDÍ
782 SCHŮZEK
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KOORDINÁTOR PÉČE
A PODPŮRNÝCH SLUŽEB
Osaměle žijící senioři si často nezvládají zařizovat osobní věci či zajišťovat péči.
Jsou tady pro ně naše 3 koordinátorky péče. Rodinám ulehčují situaci. Pomáhají
vše organizačně i psychicky zvládnout. Seniorům zajištují potřebné věci a poskytují
podporu. Za úspěch intervencí koordinátorů považujeme např. přiznání či zvýšení
příspěvku na péči. Díky tomu si klienti mohou zaplatit pomoc odborných
pečovatelských služeb, které jim usnadní život a umožní důstojné stárnutí doma.
Za rok 2019 poskytly naše 3 koordinátorky neuvěřitelných 1.766 intervencí pro
147 klientů.
Intervencí rozumíme každou schůzku, která vede k našemu cíli: zajištění seniora
v domácím prostředí, tzn. pochůzka na úřadě kvůli vyplnění formuláře, doprovod
k lékaři, zajištění kompenzační pomůcky, pomoc s vyplněním formulářů apod.

3
KOORDINÁTORKY
1.766
INTERVENCÍ
147
KLIENTŮ

DOMA
BEZ
OBAV
fotocredit Greta Blumajerová
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DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnictví pomáhá klientům i dobrovolníkům. Baví je a díky němu získávají
přátelství, kterého si váží. Dobrovolník navštěvuje seniora většinou jednou týdně
u něj doma, povídají si. Pokud to je možné, jdou na procházku. Dobrovolníci jsou
často jediným sociálním kontaktem, který senioři mají.
Jsme rádi, že jsme za minulý rok přispěli k mezigeneračnímu propojování. V roce
2019 fungovalo 29 párů dobrovolníka a seniora. Celkem jsme od počátku programu
v roce 2015 propojili 58 dvojic.
Moc všem našim dobrovolníkům děkujeme.

2019
26 KLIENTŮ

67
SCHŮZEK

PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

2019
29 PÁRŮ

OD ROKU 2015
58 PÁRŮ

Součástí našeho týmu je i externí
psycholog. Nejvíce pomáhá
seniorům, kteří se vyrovnávají se
smrtí manžela/manželky - často
v kombinaci se svým zhoršujícím
se zdravotním stavem. Pomáhá
i pečujícím rodinám, u kterých
předchází vyhoření. Psycholog
v roce 2019 navštívil 26 klientů,
kterým poskytl 67 schůzek.

DOMA
BEZ
OBAV
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VZPOMÍNKA NA PŘÍTELE

VELIKONOČNÍ ANEB KŘÍŽOVÁ CESTA

V noci koukám do nebe

Jednou kdysi dávno
šel jsem malou českou vesnicí
a bylo ještě brzy ráno
přes můstek nad vodou říčky pěnící

Na zastavení pátém
pomáhá Šimon z Kyrény
Ježíši kříže dále nésti
a k popravišti ještě kus je cesty

Na můstku kříž s mužem přibitým
co do vody se dívá
a s hlavou skloněnou
nevnímá, že se rozednívá

Veronika našich dnů, šesté zastavení
značí té ženě lhostejnost je cizí a při
pohledu na Krista slzy její tváře smáčí

Při tom myslím na tebe
Obloha je plná hvězd
Je to brána do nebes
Chtěla bych tou hvězdou být

Neslyší ani kroky mé
jen roky na tisíce počítá
na kříži se rány nikdy nezahojí
a pravda je pláštěm zloby přikryta

Na dálku tě políbit.

Libuše Páralová,
vozíčkářka, 81 let

Podivný příběh s vykoupením
kterému těžko uvěřit
vždyť nositelem jména Ježíš
byl spasitel co v smrti našel klid
Jediný ze všech lidí,
kterého Bůh k sobě povolal
aby jako jeho syn
království boží spravoval
Nevím, zda vůbec mohu
vyprávět ten příběh Ježíše
když kráčel s křížem na Golgotu
doufaje ve spásu a ve víře
Cesta vzhůru plná utrpení
nad bolest lidskou více není
a už ho čeká první zastavení
Ježíš mlčí a ne se rozhodnout
zda trpět v lásce k lidem
nebo pravdou smrti zaplatit
Ztratit lásku vždy nás bolí,
není ale jediná
opustit pravdu je jak spadnout
z hory do údolí
a na to se i umírá
Při zastavení druhém volí Ježíš lásku
ruce pokorně přĳímají kříž
chce sám stoupat na oblohu
a býti tak Bohu blíž

TYTO DVĚ
STRÁNKY PATŘÍ
TVORBĚ NAŠICH
SENIORSKÝCH
KLIENTŮ

Na zastavení sedmém
Ježíš utrpením strádá
v bolesti i na zem padá
a aby splnil záměr otce Boha
pak zvedne se a nic ho neudolá
Zastavení osmé, to plačící jsou ženy
co prožívají s Kristem bolest
a budou čekat na spasení
I na devátém zastavení Ježíš padá
nevzdává se, chce splnit svoji úlohu
dojít na vrchol a přiblížit se ku Bohu
Na zastavení desátém zbavují ho šatů
už nestačí jim trýzeň bičování
s nenávistí - předají ho katu
Zastavení jedenácté, Ježíš je na kříž
přibit a přesto modlí se i za ty kdo ho
zapřeli, zradili a opustili
Zastavení dvanácté, když Ježíš umírá
dívá se smutně dolů chvíli
na katy i ty co ho odsoudili.
A zatím Jeruzalémem se šíří zvěst
že "Vše dokonáno jest".
Zastavení třinácté, kdy Kristus
na matčině klíně spočinul
a svět lidí roztáčí hříchů ruletu
mi přesto znovu obdivujem
Cranachovu "Pietu"
Zastavení poslední, co na cestě ještě
zbývá položen Ježíš do hrobu má zas
hlavu skloněnou a nevnímá, že se
rozednívá...

Zesláblý Ježíš prvně padá
ubývá mu sil a potřetí se i zastavil
Na zastavení čtvrtém
matka syna v slzách objímá
dává mu sílu, dojít do konce
strmou cestou, vzhůru do kopce
Miroslav Volek, 70 let
fotocredit Greta Blumajerová
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Zlatá práce je projekt pro
podporu zaměstnávání
lidí 50+, propojující uchazeče
a firmy
BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ 50+

Stárnutí populace je jednou z největších
výzev, kterým naše společnost čelí. Současný
demografický vývoj se promítá i do
pracovního trhu a průměrný věk pracovníků
se neustále zvyšuje. Lidé 50+ se tak stanou
nedílnou součástí pracovních týmů.

• Nižší fluktuace
• Loajalita
• Profesní zkušenost
• Nadhled

S ČÍM SE POTÝKAJÍ FIRMY

S ČÍM SE SETKÁVAJÍ KANDIDÁTI

Nízká nezaměstnanost – nezaměstnanost v ČR je v současné době na nízké
úrovni, tato situace je příznivá pro uchazeče o práci, kteří jsou motivováni
vyhledávat nové pracovní příležitosti
Fluktuace zaměstnanců, zejména z mladší generace – vzhledem k výše
popsanému trendu dochází k vyšší míře fluktuace; v roce 2019 změnilo práci
20% lidí, nejčastěji šlo o věkovou kategorii 18–24 let
Celkové stárnutí populace – do 30 let se v ČR zvýší počet lidí starších 65 let
až o 1 milion, je tedy jasné, že se demografický vývoj promítne i do pracovního trhu, průměrný věk pracovníků se bude zvyšovat a výrazně se sníží
podíl populace v produktivním věku

Nízké sebevědomí – kandidáti z vyšší
věkové kategorie často podceňují svoje
kompetence a zkušenosti; sebevědomí
se také snižuje v důsledku negativních
zkušeností u výběrových řízení
Nedostatečná orientace na trhu práce
– často se jedná o osoby, které setrvaly
na pracovních místech desítky let, nyní
se ocitají bez práce a neví, co personalisté od uchazečů o práci očekávají,
jaké jsou současné trendy
Ztráta perspektivy – ztráta zaměstnání
v pokročilém věku přestavuje výrazný
stres; delší čas strávený na Úřadu práce,
který v mnoha případech situaci nevyřeší, s sebou přináší pocit beznaděje
a selhání
Podceňování kompetencí na základě
věku – příslušníci starší generace bývají
často spojování s představou, že už
nejsou schopni se učit novým věcem,
nesledují trendy, nejsou výkonným
pracovníky, neovládají práci na PC apod.,
což mnohdy nemusí být pravda

Vývoj průměrného věku pracujících od roku 2010 do roku 2019

43,3
průměrný věk pracovníků,
který se bude zvyšovat
Zdroj: ČSÚ, výběrové šetření pracovních
sil k 30.6.2019

Poradenskými službami prošly již
desítky kandidátů, kterým jsme pomohli
se sepsáním životopisu a přípravou na
pohovor. Tito klienti absolvovali
e-learningový kurz zaměřený na
úspěšné uplatnění se na trhu práce.
Snažíme se bourat mýty a předsudky
o tom, že lidé 50+ jsou pracovně méně
schopní než generace mladší,
a poukazujeme na benefity spojené
s jejich zaměstnáváním.

50+ ?

SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
1. Schůzka – abychom mohli zprostředkovávat vhodné kandidáty, potřebujeme získat co nejvíce informací o nabízených
pozicích a požadavcích na uchazeče, ideálně při osobní schůzce s personalistou či managerem
2. Inzerce volných míst – volná pracovní místa poté inzerujeme na našich webových stránkách, sdílíme na sociálních
sítích a prezentujeme kandidátům na osobních schůzkách
3. Předvýběr kandidáta – se zájemci o volné pozice realizujeme předvýběr, vhodné kandidáty poté doporučíme do firmy
4. Pohovor ve firmě – konečně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí kandidáta je na straně firmy
5. Zpětná vazba – jsme rádi za informaci, zda byl kandidát ve výběrovém řízení úspěšní či nikoliv; zpětná vazba je pro nás
důležitá jak při dalším rozvoji kandidátů, tak při budování kvalitní spolupráce s firmami

Přínosy diverzity v pracovních týmech

Financování

Kandidáti

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

Lepší flexibilita a adaptabilita pracovníků
Zvýšení efektivity týmu
Využití potenciálu širšího spektra osob
Lepší porozumění potřebám zákazníků
Otevření firmy novým potenciálním uchazečům
Zlepšení reputace zaměstnavatele

Kandidát – služby bezplatné
Firma – 1. kandidát zdarma
Firma – 1,5-2 násobek platu
MPSV
Nadace Krása pomoci

Pohovor
Úprava životopisu
E-learning
Pohovor
Zpětná vazba

Michaela Stachová

Soňa Morawitzová

Ředitelka Nadace Krása pomoci
Má zkušenosti z neziskového, státního
i soukromého sektoru. Jako ředitelka
nadace se zaměřuje na rozšiřování služeb,
které nadace nabízí, a na spolupráci
s partnery.

Manažer projektu Zlatá práce
Dlouhodobě se zabývá tématem mezigeneračních
vztahů a otázkami zaměstnávání osob ve vyšším věku.
Věnuje se osobnímu rozvoji a motivací lidí v rámci
poradenských služeb a lektorské činnosti. Na starosti
má koordinaci všech projektových aktivit.

www.zlataprace.eu

zlataprace@krasapomoci.cz

Zlatá práce je projekt pro
podporu zaměstnávání lidí 50+,
propojující uchazeče a firmy.
V rámci projektu poskytujeme
bezplatné poradenství zájemcům
o práci, současně s tím vytváříme
databázi zaměstnavatelů, kteří
hledají pracovníky. Tyto dvě strany
se snažíme propojovat.

V rámci projektu se věnujeme i tématu
proměny pracovního trhu
v souvislosti se stárnutím populace.
Upozorňujeme na to, že průměrný věk
pracovníků se zvyšuje a na tuto změnu
by měl zareagovat stát i firmy.
V roce 2019 jsme se jako partnerská
organizace účastnili konference Setkání
s inspirací Generace 50+, kde jsme náš
projekt představili před personalisty
z firem. Projekt jsme prezentovali také
na Profesia days, největším festivalu
pracovních příležitostí, kde jsme měli
stánek v poradenské zóně. Podařilo se
nám také zrealizovat dvě akce
v Městské knihovně v Praze. Besedu

PROJEKT
ZLATÁ
PRÁCE
určenou
pro osoby 50+,
které se chtěli dozvědět více
podrobností o projektových aktivitách,
a přednášku Jana Mühlfeita
o motivaci a hledání skrytého
potenciálu, která měla velmi pozitivní
ohlas.
Dále jsme si nechali vypracovat ve
spolupráci s IDEA CERGE EI studii na
téma Odchody do důchodu v ČR, ke
které bychom rádi v roce 2020
uspořádali kulatý stůl a otevřeli tak
diskuzi ohledně zaměstnávání lidí
v předdůchodovém a důchodovém věku.
Za podporu děkujeme Ministerstvu
práce a sociálních věcí, které projekt
podpořilo v rámci dotačního programu
Podpora veřejně účelných aktivit
seniorských a proseniorských organizací
s celostátní působností, a Nadaci
Vodafone České republiky.

Máte zájem o spolupráci? Mrkněte na web www.zlataprace.eu a ozvěte se nám.

ZLATÁ PRÁCE V KOSTCE
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ZLATÁ
PRÁCE

Jan Mühlfeit přednáší o motivaci a hledání silných stránek

Míša na Setkání s inspirací - generace 50+

Soňa a Míša na Profesia Days

16 / 17
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ZA JAKÁ
TÉMATA JSME
SE V ROCE 2019
POSTAVILI?

Uvědomujeme si, že důležitou součástí
důstojného života seniorů je správná
výživa. Proto jsme se spojili s Rohlík.cz,
který zajišťuje dovoz nákupu až ke
dveřím pro seniory zdarma, a také
s Nutricií, která proškolila naše kolegyně
v oblasti správné výživy.

VÝŽIVA
SENIORŮ

Rady najdete na webu
www.vyzivasenioru.cz.
A to není všechno. V restauraci
St. Martin totiž můžete koupit vouchery
na obědy pro seniory zdarma. Jeden
voucher stojí 50 Kč, po zakoupení ho
hodíte do pokladničky, kterou chodí
pravidelně vybírat naši kolegové. Ti pak
vouchery rozdají seniorům, kteří je
v restauraci vymění za skvělý oběd. Je
to báječný nápad, který skvěle funguje
a my vám všem, kteří vouchery
kupujete, moc děkujeme.
Také jsme navázali spolupráci s firmou
Mana, která věnovala našim klientům
stovky Mana drinků. Moc si této
spolupráce vážíme, protože víme, jak je
správná výživa důležitá. A právě Mana
drinky obsahují vyvážený poměr živin.

Takhle vypadal zdravý vánoční
dárek pro naše klienty :)
Paní Irena a Andrea
v restauraci St. Martin
18 / 19
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OSAMĚNÍ
SENIORŮ

Míša a Taťána přebírají šek od
zástupců Penny Market ČR

Před Vánoci 2017 jsme společně
s Penny Market upozorňovali na to, že
ne každý má rodinu, se kterou může
strávit svátky a ne každý dostane
vánoční dárek. V roce 2018 kampaň
pokračovala. V novém videu jste mohli
vidět, že stačí být všímavý a pozvat
souseda, který je sám, na večeři k sobě
domů. Radost bude mít nejen on, ale
určitě i vy. A spolupráce pokračovala
i v roce 2019. U příležitosti Světového
dne seniorů začala další kampaň
s Karlovou korunou a díky ní jsme
převzali šek na téměř 640 000 Kč.
Krásná částka, za kterou moc děkujeme.

Dále se naše ředitelka Míša stala
členem Výboru pro základní práva
a předcházení diskriminaci Rady
vlády ČR pro lidská práva. Výbor se
zabývá lidskoprávními otázkami se
širším společenským přesahem. Od
letošního června se zaměřuje na řešení
dvou priorit Rady vlády ČR pro lidská
práva - Ochrana práv osob ohrožených
chudobou a sociálním vyloučením
a Diskriminace na základě věku
a ochrana práv seniorů. Vedle toho je
tématem, které Výbor dlouhodobě řeší,
problematika přístupu ke spravedlnosti.
Priorita Diskriminace na základě věku
a ochrana práv seniorů se zabývá

zajištěním rovných podmínek pro starší
osoby ve společnosti, posílením
prostředků ochrany před diskriminací
a zásahy do práv starších osob,
zajištěním dostatečné kontroly subjektů
ovlivňujících práva a povinnosti starších
osob, podporou aktivního života seniorů
a jejich začleňování do společnosti,
zřizováním poradenských a podpůrných
služeb pro starší osoby, podporou
pečujících osob a subjektů a osvětou
o právech a postavení starších osob.
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MODERNÍ
TECHNOLOGIE
V PÉČI
Kdo nás sleduje, jistě ví, že se již několik
let zabýváme využitím technologie
virtuální reality k péči o seniory.
Pravidelně se účastníme VF festu
a spolupracujeme s Asociací virtuální
a rozšířené reality. V roce 2019 jsme
se opět posunuli o krůček dál.

a zároveň pomáhá zlepšit přístup
a podporu lidem, kteří trpí demencí.
Na základě vlastního prožitku účastníci
lépe porozumí tomu, co zažívá člověk
s demencí. Budou umět lépe
identifikovat jeho potřeby a vytvořit plán
podpory.

Spojili jsme se s Asociací poskytovatelů
sociálních služeb, se kterou do České
republiky přivážíme unikátní program,
který byl vyvinut v Austrálii. Vzdělávací
program Virtuální realita – demence
Edie přináší účastníkům unikátní
možnost vstoupit do světa člověka
žijícího s demencí. S využitím vysoce
kvalitní technologie virtuální reality
umožňuje vidět svět jeho očima. Posiluje
tak znalosti pečujících o demenci

Aplikace k navození demence pomocí
virtuální reality byla vyvinuta v Austrálii,
v ČR ani jinde v Evropě zatím podobný
produkt nebyl k dispozici. Australská
verze byla na základě požadavků APSS
upravena do českého jazyka, včetně
všech doprovodných materiálů –
prezentace, brožur a letáků. Kurzy pro
profesionální pečující jsou nabízeny od
května 2019. A kurzy pro neformální
pečující plánujeme na rok 2020.

Zkoušíme virtuální realitu pro
lidi každého věku.

Taťána a ministr zdravotnictví Adam
Vojtěch si zkouší program EDIE
Míša a robot Pepper na VR festu.
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MEZINÁRODNÍ
DEN SENIORŮ
2019
Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná
Mezinárodní den seniorů. Právě toho dne byl
totiž Organizací spojených národů a jejím
tehdejším generálním tajemníkem Kofi
Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním
rokem seniorů. Den seniorů je oslavou
všeho, co společnosti přináší staří lidé.
Zvyšuje povědomí o problémech, se kterým
se potýkají.
My jsme vyzvali všechny naše sledující, aby
právě tento den sdíleli fotky se svými
prarodiči, poděkovali jim nebo sdíleli nějakou
společnou vzpomínku. Zapojilo se mnoho
z vás a také mnoho známých tváří.
Všem moc děkujeme.

Jaromír Jágr s babičkou
Elis Mráz s dědečkem
Taťána s babičkou
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fotocredit Greta Blumajerová

PODPORA
RATIFIKACE
TZV.
„ISTANBULSKÉ
ÚMLUVY“

7. října proběhla v Poslanecké
sněmovně konference
Evropské zkušenosti
s Istanbulskou úmluvou, kde
jako jeden z řečníků vystoupila
také Taťána.
Podpoře ratifikace Istanbulské
úmluvy se věnujeme již delší
dobu. Kolem úmluvy se již
mnoho měsíců vedou v médiích
velmi široké diskuse, je
publikována řada mýtů
a dezinformací. V nedávné
anketě dokonce mýty
o Istanbulské úmluvě zvítězily
jako největší fake news
uplynulého roku. Istanbulskou

úmluvu naopak podporují organizace
pomáhající obětem domácího násilí, tedy ti,
kteří její přínos dokáží nejlépe vyhodnotit.
Náš právní řád sice domácí násilí a další
formy násilí na ženách postihuje, nicméně
v praxi ani náš systém ochrany není
dokonalý. Svědčí o tom nejen statistiky
o přetrvávajícím vysokém počtu žen, které
se pomoci nedovolají. Ale především
individuální případy domácího násilí, které
nezřídka končí fatálně.
A právě ve zlepšení prevence
domácího násilí a zkvalitňování práce
veřejných institucí spatřujeme
největší význam Istanbulské úmluvy.
Česká republika se její ratifikací přiřadí
k zemím, které berou tyto formy násilí

vážně a které mají vůli celý systém,
nejen legislativu, pomoci obětem
domácího násilí zlepšovat.
Ostatně k ratifikaci úmluvy již došlo
v řadě evropských zemí, včetně
sousedního Rakouska a Německa či
katolické Itálie a Španělska. A v žádné
z těchto zemí se ony katastrofické
scénáře nenaplňují. Irsko ratifikovalo
Istanbulskou úmluvu zatím jako poslední
země v červenci 2019 (přitom se jedná
o silně katolickou zemi). Evropská unie
se stále chystá k ratifikaci přistoupit.
O brzkou ratifikaci Istanbulské úmluvy ze
strany EU se v současnosti snaží
zasadit i nová předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leyen.
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NAŠE
SPOLUPRÁCE
S OSN
V ROCE 2019

Česká delegace UN Women,
spolu s ministryní práce a
sociálních věcí Janou Maláčovou
Taťána v sídle OSN v New Yorku
Foto ze side eventu

Už od roku 2015 probíhá
spolupráce mezi nadací a OSN.
V roce 2015 Taťána poprvé
vystoupila na zasedání Komise
pro sociální rozvoj
a představila činnost nadace.
Téhož roku se také zúčastnila
zasedání v Ženevě v Paláci
národů. A to byl jen začátek.
Spolupráce pokračovala v roce
2017, kdy byla Taťána součástí
české delegace, která v rámci
High Level Political Forum
prezentovala to, jak Česká
republika plní Cíle udržitelného
rozvoje (SDGs). Spolupráce
pokračovala v roce 2018 na
Youth Forum a UN Women
v New Yorku a také v Ženevě.
V roce 2019 se Taťána opět
účastnila zasedání Komise
o postavení žen, UN Women.
Je to největší akce na půdě
OSN hned po zasedání
Valného shromáždění. Českou

delegaci vedla ministryně práce
a sociálních věcí Jana Maláčová.
V rámci zasedání uspořádala Česká
republika dva semináře. První
organizoval Úřad vlády ČR v čele se
zmocněnkyní pro lidská práva Martinou
Štěpánkovou a byl zaměřen na práci
s mládeží v souvislosti s prevencí
sexuálního a partnerského násilí.
Druhý side event naší delegace se týkal
změn v oblasti rodinné politiky
a podpory dostupnosti různých forem
péče. Tohoto semináře se vedle Taťány
a ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové zúčastnily také
zástupkyně a zástupci Nového Zélandu,
Francie a UNFPA.

Řešili jsme, co všechno znamená
rodinná neformální péče a koho
ovlivňuje. Celosvětově totiž platí, že
hlavními pečovatelkami jsou ženy.
Taťánin příspěvek se týkal toho, jakou
cenu musejí platit za to, že se starají
o své blízké, ať už to jsou děti nebo
později rodiče či prarodiče. Tou cenou
jsou nižší důchody a velké
znevýhodnění na trhu práce.
Taťánina vystoupení najdete na našem
Youtube.
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BEAUTY
OF HELP
AWARD

Chtěli jsme vytvořit ocenění pro ty, kteří
nás svou aktivitou v pokročilejším věku
inspirují a kteří dokazují, že věk je
jenom číslo a že cesta k tzv. bezvěké
společnosti, kde věk nehraje roli, je
možná.
Prvním nositelem ceny Beauty of Help
Award je Pierre Richard. A tím druhým

je Karel Gott. Myslíme si, že není nutné
vysvětlovat, proč jsme vybrali právě
jeho. Taťána mu cenu z dílny sklárny
Rückl předala osobně na oslavě jeho
80. narozenin.
Mistře, děkujeme Vám za vše a budeme
na Vás vždy vzpomínat.

Karel Gott v minulosti nadaci
několikrát podpořil
Taťána gratuluje Karlovi
k narozeninám a předává cenu

Zúčastnil se benefičního koncertu
v České televizi
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KDE
JSME SE
JEŠTĚ MOHLI
V ROCE 2019
VIDĚT?

27. 1. – Ples jako Brno
Nejkrásnější ples sezóny! Velký dík patří
organizátorům za to, že každý rok při přípravách
plesu myslí i na potřebné děti a seniory.
Děkujeme všem, kteří věnovali krásné dary do
aukce a těm, kteří pak aktivně dražili.
Díky štědrým účastníkům plesu jsme výslednou
částku z aukce mohli ještě zvýšit na celkové
2 020 000 Kč.

Taťána připíjí na příjemný večer s moderátorem
plesu, Liborem Boučkem.

V březnu se konala skvělá „afterparty“.
Organizátoři plesu totiž zorganizovali setkání
všech dárců, dražitelů benefiční aukce a těch,
kteří byli díky jejich štědrosti podpořeni. Úžasné.

V roce 2019 jste nás mohli potkat na různých akcích. Od konferencí a odborných
setkání přes veletrhy a křty až po charitativní gala večeře a plesy. Tady jsou některé
z nich. Všechny byly nezapomenutelné a na všech jsme potkali skvělé lidi.

13. 2. – Právník roku 2018
V únoru jsme měli tu čest převzít šek na 100
000 Kč od našeho dlouholetého partnera,
Havel & Partners na krásné akci Právník roku.
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30. 3. – Equal Pay Day Czech
Konference Equal Pay Day pro nás byla v roce
2019 velmi speciální. Konala se totiž pár dní po
vykradení naší kanceláře. Šek, který díky výtěžku
z tomboly přebírá Míša od ředitelky Business
Professional Women ČR Lenky Šťastné, je pro
nás mnohem víc „jen“ finanční pomoc. Psychická
podpora a solidarita, která se nám během
konference dostala, byla obrovská a moc pro nás
znamenala. Velmi vám děkujeme, dámy!

18. 5. – Zahradní slavnost Rotary a partnerů
na Žofíně a výroční konference Rotary
Česká společnost stárne. Jste připraveni na
důchod? Mentálně, finančně… co spoření? Měl
by se o vás někdo postarat? Kdo? Právě
o těchto tématech hovořila Taťána na konferenci
Rotary 2019.
Celý víkend probíhal doprovodný program
v zahradách Žofína, kde jste mohli potkat i tým
nadace.

31. 5. – Golfový turnaj přátel
10. 4. – NGO market
Jaký každý rok jsme se zúčastnili NGO
Marketu ve Foru Karlín. Moc rádi se tady
potkáváme s kolegy z neziskového sektoru
i těmi, které naše práce zajímá.

Každý rok jezdíme do Golf resortu Barbora,
kde se odehrává golfový turnaj a následná
benefiční aukce. Přátelská atmosféra, zábava
a navíc podpora dobré věci. Milanovi
a Michalovi Mizunovým a jejich přátelům za
vše děkujeme.

17. 4. – Kolo pro život
Spojili jsme se s organizátory závodů Kolo pro
život a vzali jsme na jejich akci i klienty spolku
Hurá na výlet. Děkujeme také za dar 75 000 Kč.
1. 6. – Charity Golf Party v Karlových Varech

14.–15. 5. – Fórum rodinné politiky
Zúčastnili jsme se Fóra rodinné politiky
organizovaného MPSV v Brně. Taťána
hovořila o sendvičové generaci a o tom, že
(a jak) by měla být tato generace podpořena.
Starat se o sebe, svoje dospívající potomky
a stárnoucí rodiče a ještě se v dnešní době
neztratit, to opravdu není lehký úkol.
Každému, kdo se v takové roli ocitne, držíme
pěsti!

Už poněkolikáté jsme se zúčastnili charitativní
aukce konané při příležitosti golfového turnaje,
který pořádá Golf Resort Karlovy Vary. V roce
2019 tato akce slavila jubileum – 20 let! Za tu
dobu pomohla různým projektům částkou
přesahující 31 milionů. Jsme moc rádi, že jsme
v partě.
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26. 6. – Tomas Arsov – slavnostní otevření
nového salonu
V červnu jsme otevírali nový kadeřnický salón
Tomáše Arsova. Součástí slavnostního otevření
totiž byla i tombola, která nadaci vynesla přes
18 000 Kč. Jak víte, všechno přepočítáváme na
hodiny péče o seniory, takže to máme krásných
120 hodin! Děkujeme za podporu.

17.–20. 7. – Colours of Ostrava
s námi a Baťou
Díky našemu parťákovi, firmě Baťa, jste nás
mohli potkat i na Colours of Ostrava. Společně
jsme malovali na šátky, šířili osvětu a přispívali
na pomoc seniorům. Děkujeme všem, kteří se
u nás stavili a děkujeme kolegům z Bati. Moc
jsme si to s vámi užili.

25. 9. – Benefiční představení v Divadle
Radka Brzobohatého
V roce 2019 jsme se mohli potkat i v divadle.
Díky míří do DRBu - Romaně Goščíkové
a hercům z Přeletu nad kukaččím hnízdem za to,
že nám věnovali jedno představení.
A doporučujeme ho!

1.10. – Konference u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů
pořádaná MZV a MPSV
Při příležitosti Mezinárodního dne seniorů
(1. 10.) se v Praze v Černínském paláci
konala mezinárodní konference. Čeští
i zahraniční odborníci diskutovali o situaci
lidských práv starších osob v kontextu stárnutí
populace. Zabývali se tématy, jako je podpora
vzniku světové úmluvy o ochraně lidských
práv starších osob či možnosti ochrany
starších osob proti diskriminaci a zneužívání.
Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí
Tomáš Petříček spolu s ministryní práce
a sociálních věcí Janou Maláčovou, kteří
zde zároveň předali ceny Rady vlády pro
seniory a stárnutí populace čtyřem
osobnostem, které svojí činností podporují
pozitivní stárnutí.

22. 8. – Návštěva u Pierra Richarda
V létě vyrazila Taťána s Ondřejem na návštěvu
Pierra Richarda. Slíbili jsme totiž Vaškovi, který
na Plese jako Brno vydražil otisk Pierrovy ruky,
že je seznámíme. A my sliby plníme. Bylo to
překrásných pár dní! Děkujeme Pierrovi a jeho
ženě za pohostinnost, se kterou nás přijal.

17. 10. – Brain&Breakfast
Víte, že jsme s vámi v roce 2019 i snídali?
Děkujeme Red Button a Honzovi Maškovi, že
nás zapojili do svých tematických snídaní
Brain&Breakfast. Míša a Taťána hovořily
o přípravách společnosti na stárnutí, od
jednotlivců až po státní politiku. Jestli vás to
zajímá, můžete mrknout do archivu.
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24. 10. – Oslava 10 let B of B Cars
Na oslavě 10 let Best of British Cars jsme si
prohlédli nový Land Rover Defender a čekali na
tombolu. Přes 40 hodnotných cen a celý výtěžek
pro ostravské seniory.
Plán byl jasný: Pokud by se vybralo 200 000 Kč,
slíbili jsme zavést spolu s Adra Ostrava rikšu pro
seniory – dobrovolníci řídí elektrokolo s rikšou
a můžou tak vyvézt na čerstvý vzduch seniory,
kteří už se jinak ven nedostanou. Pokud by se
vybralo do 400 000 Kč, pořídíme také motomed
pro klienty domova pro seniory Slunečnice. Díky
tomuto přístroji budou moci posilovat ruce i nohy.
A pokud se vybere 700 000 Kč, pořídíme také
terapeutické zklidňující lůžko, které je vhodné
i pro domov se zvláštním režimem.
A TEĎ POZOR! V tombole se vybralo
637 900 Kč, ale B of B Cars to jako správní frajeři
dorovnali na rovných 700 000 Kč. Takže jsme
mohli pořídit všechny 3 přístroje.

30. 10. – Halloween party
Kdo by neměl rád tematické party. Jednu
velmi stylovou Halloweenskou připravil náš
podporovatel Mike. Celé vstupné bylo určeno
na pomoc seniorům. Jsme moc rádi, že Mika
máme. Děkujeme!

15. – 17. 11. – Krása pomoci v Londýně
Náročný, ale velmi přínosný víkend: Míša a Táňa
v Londýně
V pátek schůzka s HelpAge International – bylo
fajn potkat se s lidmi, kteří řeší podobné výzvy
jako my a mají stejné hodnoty. Členem této sítě
seniorských organizací už jsme více než rok.

2. 11. – Tvoření a zpívání v Domově pro
seniory Máchova, Praha 2
Rozzářené obličeje, upřímné úsměvy, výborná
atmosféra a krásné výrobky. Za to vše vděčíme
partičce ATELIEROF, která v listopadu přijela na
Prahu 2 a rozezpívala celý sál.
Podobnou akci děláme každý rok na podzim
a vždycky je to moc fajn rozptýlení pro všechny!

V sobotu Taťána vystupovala na konferenci
Common Futures Forum, kterou organizovala
organizace My Life My Say. Tenhle projekt
podporuje mladé lidi v tom, aby se zajímali
o veřejné dění a byli aktivní. Taťána na
konferenci mluvila hlavně o SDGs.
Jsme moc rádi, že se o tématech spojených se
seniory veřejně mluví.

O Atelierof: Nápad vytvořit komunitní centrum
vznikl v létě 2018 v podhůří Himalájí. Nyní se
parta nadšenců snaží dostat Atelierof do
podvědomí více lidí a vydělat dostatek peněz na
jeho realizaci – tedy na otevření zázemí v Praze
a do budoucna třeba i v menších městech.
Je jedno, jestli je vám 20 nebo 60. Atelierof je
určen všem, kteří se chtějí umělecky rozvíjet;
lidem, kteří žijí ve stresu nebo v samotě i lidem,
kteří chtějí mít prostě chvíli klidu jenom pro sebe.
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27. 11. – Charitativní bazárek Luxury bags
19. 11. – Benefiční večeře Českého národního
týmů kuchařů a cukrářů
Ten pocit, když jíte to nejlepší, co uvaří nejlepší
z nejlepších, jste obklopeni těmi nejlepšími
(kolegy, klienty, partnery, přáteli) a víte, že akce
pomáhá na cestě k vašemu dlouhodobému cíli.
Tak přesně ten jsme zažili v úterý 19. listopadu!
V podvečer jsme se totiž zúčastnili benefiční
galavečeře, jejíž výtěžek byl rozdělen mezi
naši nadaci a Rotary Club Praha City. Uvařili
nám kuchaři z Českého národního týmu kuchařů
a cukrářů – trénovali zrovna ve své “kuchařské
tělocvičně” v Národním zemědělském muzeu.
S menu, které nám předložili, totiž v únoru 2020
soutěžili na světové olympiádě ve Stuttgartu!
Byla to naprostá pecka! Tolik chutí, vzájemně se
propojujících, přitom každá výrazná a specifická
po svém. Hotový koncert! Jenom jídlo
gastronomický zážitek netvoří, a tak náš
velký dík patří i vinařstvím Ludwig
a Marcinčák za to nejlahodnější víno.
O welcome drink se postarala firma Mumm.
A málem bychom zapomněli na špičkového
kuchaře a také nejelegantnějšího číšníka v okolí!
Ano – byl to Ondřej Gregor Brzobohatý.

Nákupní akce roku? Charitativní bazárek,
který naplnil myšlenku Díkuvzdání, a na němž
se podařilo vybrat krásných 103 070 korun na
pomoc seniorům!
Sešlo se na 1000 kousků. Díky posíláme
všem, kteří obětovali část svého šatníku
a samozřejmě také těm, kteří s plnou taškou
odešli domů. Stejně jako minulý rok darovala
i společnost Luxury Bags zboží ze své
nabídky, zejména kabelky, obuv a značkové
oblečení. Akce se zúčastnilo více než 300
nakupujících, mezi nimi třeba Emma
Smetana, Tereza Černochová, Mariana
Prachařová, Taťána Makarenko nebo Karolína
Mališová.
Děkujeme za podporu od společností Pietro
Filipi, Zalando, Profimed, Tomáš Arsov Hair
& Beauty Institute, Baťa, Líčírna, Café de
Paris a mnohým dalším, kteří svým dílem
přispěli na dobrou věc. Máte to u nás.

Večeřeli s námi i tři naši klienti – paní Irena, paní
Marie a pan Miroslav. Bylo s nimi veselé
povídání :)

21. 12. – Malostranský dobročinný bazar

6. 12. – Vánoční večírek Krásy pomoci
Jednou z našich nejoblíbenějších akcí je tradiční
vánoční večírek. A není to proto, že si v práci
beztrestně můžeme dát svařák! Scházíme se
totiž “v plné polní” – celý náš tým, naši klienti
a dobrovolníci. Tentokrát v Bella Vida café.
Naši klienti a dobrovolníci dostali krásný a velmi
praktický dárek od Many, k povídání (i tanci)
zazpívala Adéla Zejfartová a předtančení se ujali
tanečníci z NSH Praha. Děkujeme!

Poslední adventní sobotu jsme ještě stihli
dobročinný bazar v krásném vnitrobloku
restaurace St. Martin. I bez sněhu jsme cítili
Vánoce ve vzduchu. Lidé přicházeli, popíjeli
svařák a vybírali dárky pro své blízké, které
navíc pomohou. Prostě Vánoce!
Děkujeme Katce a Tomášovi a návštěvu
restaurace St. Martin doporučujeme v každém
ročním období.
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A jedna zajímavost na závěr.
Víte, že Elis Mraz nazpívala písničku
Milován, kterou „nám věnovala“?
Už jste ji slyšeli?
Velké díky, Elis.

NAROZENINY,
SVÁTKY, SVATBY…
ZPŮSOB, JAK PODPOŘIT
DOBROU VĚC
Oslavy jsou krásný způsob, jak podpořit
dobrou věc. Už víte, že oslavu svých
narozenin využila také Taťána
s Ondřejem nebo třeba Patricie
Pagáčová. Uspořádali sbírku a přes
speciální webovou stránku vybírali místo
dárků finance na pomoc seniorům.
V roce 2019 převzal štafetu například
Karel „Kovy“ Kovář. Děkujeme mu, že

„věnoval“ své narozeniny seniorům
a poslal jim tak více něž sto tisíc
korun.
Podobně to může zkusit každý z vás.
Stačí se nám ozvat, společně pro vás
vytvoříme darovací stránku na míru, vy
pak jen odešlete odkaz svým přátelům
a je to.
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ZAPOJTE SE
Možností zapojení je řada. Vedle zmíněné oslavy narozenin budeme samozřejmě
rádi, když se stanete našim pravidelným dárcem. 200 Kč pravidelně jednou za měsíc
nám opravdu pomůže. Jde to jednoduše přes darovací tlačítko na našem webu, ale
také trvalým příkazem: 2626262626/0100, děkujeme.

MRKNĚTE NA NÁŠ E-SHOP
S Baťou jsme za vás také vymysleli co dát pod
vánoční stromeček svým blízkým. (Nemáte zač.)
Ponožky! Stylové, barevné, měkké, pomáhající.
Představení spolupráce jsme naplánovali na Mikuláše.

Pokud sháníte brož na nové sako, Deers je jasná
volba. Koupí laňky přispějete 50 Kč nadaci. Luxury
Bags a Deers navíc spojily síly a vznikla limitovaná
edice laněk jako přívěsků na kabelku. Více na
e-shopu Luxury Bags.

Můžete nám poslat DMS.
Text: DMS FONDSENIORU 30 nebo 60 nebo 90.
Číslo: 87 777.
DMS stojí 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč a my
dostaneme vždy o korunu méně.

Už vám dochází inspirace co vařit? Tak si pořiďte
kuchařku Život. Kuchařka obsahuje více než 60
nejrůznějších receptů od míchaných vajec po
strukturované dezerty.
Na receptech se podílelo více než 20 šéfkuchařů,
cukrářů a pekařů.
Autorem kuchařky je vynikající šéfkuchař Jirka
Zajíček.
Kniha vznikla za podpory porotců Masterchef Radka
Kašpárka (1 michelin star) a Přemka Forejta.

Už jste ochutnali víno Rodokmen? Koupíte ho na
e-shopu Vína Marcinčák a jeho koupí podpoříte
nadaci. Dále si můžete koupit víno od Vinařství
Ludwig označené naší samolepkou.
1 Kč z takového vína jde totiž na podporu seniorů.
A pomáhat můžete i hodnocením vína – mrkněte na
Mojelahve.cz. To se to pomáhá, co?
www.zrajemejakovino.cz

Dalším krásným doplňkem je náramek od
Mineralbangle.

Pokud každý rok kupujete nástěnný kalendář, neměl
by vám uniknout ten od Baloušek Tisk. Kromě toho,
že obsahuje úžasné fotky a pomáhá, taky krásně
voní.

A máme pro vás i speciální přání. Chci Ti ještě říct…
Dopis zesnulému psaný na speciální vodou
rozpustný papír.
Ať již nosíte v srdci pocity, prosby nebo slova
poděkování, která jste již nestihli povědět, máte
možnost je sepsat, předat a lépe se tak vyrovnat
s odchodem blízké osoby.
Své řádky napište na unikátní vodou rozpustný papír.
Dopis pošlete po proudu vody, kde se Vám během
pár sekund před očima rozpustí, či předejte silou
ohně spálením.
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fotocredit Greta Blumajerová

ZA KAŽDÝM
Z NAŠICH
KLIENTŮ
JE SILNÝ
PŘÍBĚH

Paní Irenka Veselá je naše milá klientka,
která dělá čest svému příjmení - její
smích je krásný, srdečný a když
vzpomíná, má v očích jiskry. Někdy
nevíme, jestli to nejsou náhodou malí
čertíci - objeví se totiž většinou tehdy,
když vypráví o svém muži Vláďovi.
Vláďa byl člověk veselý (i Veselý), měl
rád společnost a ženy. Paní Irenka si
s ním zažila své, nikdy o něm ale
nemluví ošklivě. Vzpomíná na jeho
vylomeniny, ale také na jeden

z nejsilnějších momentů, který prožili.
Když spolu jeli naposledy do nemocnice
(samozřejmě nevěděli, že je to
naposledy), poprosil Vláďa o odpuštění
a vyznal se, že Irenka byla a je stejně
nejlepší ze všech ženských na světě.
Irenka miluje svou rodinu. Dcera
s vnučkami ale bydlí ve Švédsku.
Obklopuje se tedy alespoň jejich
fotografiemi a dopisy. Z dopisů je znát,
že ač je vzdálenost veliká, vztah mezi
babičkou a vnučkami je neuvěřitelně

silný. Myslíme, že právě láska k rodině je
Irenčiným motorem, důvodem její velké
a krásné životní energie.
Ten smích byste museli zažít.
Jsme moc rádi, že jsme paní Irenku
mohli propojit s naší dobrovolnicí. A že
ví, že se na nás kdykoliv může obrátit.
Děkujeme, že i díky vám takové
příběhy můžeme psát.
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KOHO JSME
PODPOŘILI?
V roce 2019 jsme v rámci naší nadační podpory rozdělili mezi neziskové
organizace 1 252 320 Kč. Podpořili jsme 17 organizací.
Granty udělujeme ve 4 oblastech – pomoc seniorům zůstat v domácím prostředí,
aktivní a radostné stáří, stáří vnímané s respektem, podpora domácích pečujících.
Info na: www.krasapomoci.cz/pro-neziskovky/
Nadace dodržela pravidla pro rozdělování nadačních příspěvků. Jejich detailní popis
je ve Statutu, který je ke stažení na webových stránkách.

• DC Adra – Brno

30 000 Kč

• DC Adra – Ostrava

250 000 Kč dobrovolnický program

• DC Adra – Havířov

30 000 Kč

dobrovolnický program

• DC Adra – České Budějovice

30 000 Kč

dobrovolnický program

• Charita Šternberk – Šternberk

150 000 Kč projekt „podzim života“

• Domov Sue Ryder – Praha

30 000 Kč

osobní asistence

• Cesta domů – Praha

50 000 Kč

odlehčovací služby

• AkSen – Praha

50 000 Kč

aktivní stáří

• Maltézská pomoc – Praha

50 000 Kč

osobní asistence

• Centrum Ententyky – Slavkov u Brna

30 000 Kč

mezigenerační propojení

• Spolek Hurá na výlet – Chrudim

50 000 Kč

výlety pro seniory

• Agentura domácí péče Zuzana
Luňáková – České Meziříčí

25 000 Kč

kompenzační pomůcky

• Spokojený domov – Mnichovo Hradiště

40 000 Kč

terénní peč. služba

• Ruah, o.p.s. – Benešov

70 000 Kč

odlehčovací služby

• Hospic sv. Jiří – Cheb

30 000 Kč

terénní hospicová péče

• Seniorem s radostí – Praha

45 000 Kč

Online programy pro
seniory

dobrovolnický program

• Domov pro seniory Slunečnice – Ostrava 292 320 Kč nákup relaxačního
terapeutického lůžka

2019
ROZDĚLILI JSME
1 252 320 KČ
PRO 17
ORGANIZACÍ
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ŘÍKAJÍ O NÁS

„Kvůli zdravotním komplikacím mám nadváhu a musím oblečení kupovat
v nadměrných velikostech, tento obchod je ale bariérový, bez vaší pomoci bych se
tam nedostala a nemohla si nakoupit potřebné oblečení.“
Paní L., 81 let, klientka,
Doma bez obav

„Je úleva si moct s někým popovídat a probrat svoji pracovní situaci. Spadl mi
kámen ze srdce a mám pocit, že moje situace není bezvýchodná. Děkuji za cenné
rady a náměty, určitě se nad tím zamyslím a opět se na vás obrátím.“
Paní Milena,
klientka projektu Zlatá práce

„Kvůli špatnému zraku si nemohu zajišťovat potřebné, jsem ráda, že jste se mnou
k notáři šla. Navíc jsem ráda, že jsem mohla vyjít do ulic a trochu se projít
a nakonec si dát i kávu, to mě vždy potěší.“
Paní I., 90 let, klientka,
Doma bez obav

„Jsme moc rádi, že spolupracujeme s projektem Zlatá práce, protože je to
v současné době něco, co naše společnost určitě potřebuje.“
Ladislav Onderka,
Recruitment, Selection&Onboarding Leader ve společnosti IKEA

„Díky vám nemusím složitě řešit podání žádosti o příspěvek na bydlení, je pro mě
velká pomoc, že mi pomůžete s vyplněním formuláře a donesete jej na úřad
práce.“
Paní J., 77 let, klientka,
Doma bez obav

„Děkuji za pomoc při hledání práce. Již z prvního telefonátu jsem nabyla jistoty, že
paní Morawitzová postupuje profesionálně, empaticky a systematicky. Vše, co
nabídla a slíbila, splnila nad rámec dohod. Už při prvním setkání, které se neslo
v příjemné atmosféře, rychle a přesně rozklíčovala moje profesní zkušenosti,
osobnostní rysy i ambice. V závěru povídání mi nabídla konkrétní pozice. O jedné
z nich jsem uvažovala, ale protože bylo těsně před Vánoci, vzala jsem si čas na
rozmyšlenou. Hned začátkem ledna mi od paní Morawitzové byla nabídnuta ještě
jedna perfektní pracovní pozice. Bohužel jsem nevybrala ani jednu, protože se na
mé straně věci vyvinuly jinak a moje poptávka přestala být aktuální. Jsem si ale
jistá, že hledanou pracovní příležitost bych za pomocí této organizace našla.
Děkuji ještě jednou za velkou pomoc, empatii, uklidnění i naději, nabídky. Jde
o profesionální instituci, na kterou se lze v tom nejlepším slova smyslu spolehnout.
Pokud budu v budoucnu potřebovat, obrátím se s důvěrou znovu.“
Paní Marcela,
klientka projektu Zlatá práce

„Jsem vážně ráda za seznámení s dobrovolnicí Kristýnkou. Měla jste na to čuch,
skvěle se k sobě hodíme. Zároveň chci říct, že přes náš věkový rozdíl přes 50 let
jsme i velmi dobré přítelkyně. Můžu jí říci vše.“
paní Jarmila, 94 let,
klientka dobrovolnického programu

„Naše přátelství s paní Jarmilou stále kvete ! Už jsme myslím ve stavu, kdy si ani
nevzpomínáme, jaké to bylo, než jsme se poznaly :D. Vždy se za paní Jarmilou
moc těším. Možná i proto, že v dnešní době je těžké věnovat druhému plnou
pozornost a u paní Jarmily se ten svět nějak zastaví a opravdu jsme jen spolu.
Sdílí se mnou veškeré mé radosti i trápení. Poslední dobou cítím, jak se mi i sama
více otevírá. Přidává více historky ze svého manželství apod. Vždy odcházím
a usmívám se od ucha k uchu plná vděčnosti. Krásně strávený čas. Paní Jarmila
mi vždy ohromně děkuje a myslím, že jí naše přátelství dělá velkou radost.“
Kristýna, 20 let,
dobrovolnice
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NÁŠ TÝM

Ředitelka – Michaela Stachová
Koordinátorka péče – Blanka Roušalová
Koordinátorka péče – Alžběta Pospíšilová
Koordinátorka péče – Aneta Zetochová
Koordinátorka péče – Eva Zavřelová
Koordinátorka dobrovolnických programů – Jarka Kostohryzová
Fundraiser – Filip Burda
Manažerka projektu Zlatá práce – Soňa Hušek Morawitzová
Asistentka a péče o dárce – Kristýna Buňátová
Social Media Manager a PR – Kateřina Toholová
Psycholožka – Barbora Váchová
SPRÁVNÍ RADA:
Taťána G. Brzobohatá – předsedkyně SR
Jan Procházka
Klára Drechslerová
DOZORČÍ RADA:
Marcela Tomášková – předsedkyně DR
Ondřej G. Brzobohatý
Věra Sekyrová Terzijská
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NAŠI PARTNEŘI

FIRMY

JSME ČLENEM

NEMOCNICE

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

ZLATA PRÁCE - PARTNEŘI

MOC VÁM VŠEM
DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU.
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JAK JSME
HOSPODAŘILI
PŘÍJMY

VÝDAJE

Fyzické osoby

4.442.164,11 Kč

Doma bez obav – aby senioři mohli žít důstojně doma

1.510.474,86 Kč

Právnické osoby

1.287.382,31 Kč

Finanční podpora jednotlivců – nákup kompenzačních
pomůcek

39.494,00 Kč

Dotace ze státní správy

574.735,00 Kč
Osvěta, edukace, zaznamenávání příběhů, komunikace

987.062,48 Kč

Nadační příspěvky

707.606,00 Kč
Zlatá práce – aby lidé 50+ našli pracovní uplatnění

860.295,63 Kč

Veřejná sbírka

351.352,41 Kč
Finanční podpora neziskovek – naše každoroční
rozdělování financí dalším neziskovkám po celé ČR

1.251.106,00 Kč

Režijní náklady – potřebujeme kancelář, kde je teplo
a světlo, kde můžeme telefonovat a tisknout, kde se
setkáváme a plánujeme strategii, aby naše práce měla
systém a byla profesionální, odkud posíláme poštu apod.

888.717,20 Kč
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ROZVAHA
číslo
řádku

AKTIVA

Označ.
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k .............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

IČ

otisk podacího razítka

3.

Nedokončená výroba

účet 121

044

4.

Polotovary vlastní výroby

účet 122

045

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

účet 124

047

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

účet 132

048

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

B. II.

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

B. II. 1. Odběratelé

Pohledávky celkem

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

číslo
řádku

AKTIVA

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A.I.+...+A.IV.

002

účet 012

003
004

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

účet 041

008

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

účet 051

009

A.II.1+...+A.II.x

010

účet 031

011

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

účet 032

012

3. Stavby

účet 021

013

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1. Pozemky

4. Hmotné movité věci a jejich soubory

účet 014

005

účet 018

006

účet 019

účet 022

007

014

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

účet 025

015

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny

účet 026

016

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet 028
účet 029

018

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

účet 042

019

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
2. Podíly - podstatný vliv
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

účet 052

021

účet 061

022

účet 062

023

účet 063

024

4. Zápůjčky organizačním složkám

účet 066

025

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky

účet 067

026

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru

účet 069

028

účet 072

029

053
054

účet 314 - ř. 51

055

účet 074

031

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

účet 078

032

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

účet 079

033

účet 081
účet 082

035

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

účet 085

036

účet 086
účet 088

038

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

účet 089

039

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.
2.

B.I.+...+B.IV.

účet 335

057

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

účet 336

058

10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky

účet 341

059

účet 342

060

účet 343

061

účet 345

062

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

účet 346

063

13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

účet 348

064

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

účet 358

065

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 373

066

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů

účet 375

067

17. Jiné pohledávky

účet 378

068

18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně

069

účet 391

070

B.III.1+...+B.III.x

071

účet 211

072

2. Ceniny

účet 213

073

3. Peněžní prostředky na účtech

účet 221

074

4. Majetkové cenné papíry k obchodování

účet 251

075

5. Dluhové cenné papíry k obchodování

B. IV.

účet 388

účet 253

076

6. Ostatní cenné papíry

účet 256

077

7. Peníze na cestě

účet 261

078

Jiná aktiva celkem

B. IV. 1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

B.IV.1+...+B.IV.x

079

účet 381

080

účet 385

081

A.+B.

082

037

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

B.

056

6. Pohledávky za zaměstnanci

034

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

účet 315

030

3. Oprávky k ocenitelným právům

6. Oprávky ke stavbám

052

027

A.IV.1+...+A.IV.x

účet 073

051

účet 311

účet 313

9. Ostatní přímé daně

020

A.III.1+...+A.III.x

050

B.II.1+...+B.II.x

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

8. Daň z příjmů

017

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

k poslednímu dni

001

A.I.1+...+A.I.x

účet 013

stav k prvnímu dni

049

účet 314

účet 312

5. Ostatní pohledávky

Účetní období

účet 139

k poslednímu dni

046

2. Směnky k inkasu

4. Poskytnuté provozní zálohy
Označ.

účet 123

Účetní období
stav k prvnímu dni

040

B.I.1+...+B.I.x

041

Materiál na skladě

účet 112

042

Materiál na cestě

účet 119

043
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A.

číslo
řádku

PASIVA

Označ.
Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.

Vlastní jmění

Účetní období
stav k prvnímu dni

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

k poslednímu dni

A.I.+...+A.II.

001

4.

Ostatní závazky

účet 325

025

A.I.1+...+A.I.x

002

5.

Zaměstnanci

účet 331

026

003

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

účet 901

účet 333

Fondy

účet 911

004

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

účet 336

028

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

účet 921

005

8.

Daň z příjmů

účet 341

029

006

9.

Ostatní přímé daně

účet +/-963

007

10. Daň z přidané hodnoty

účet 343

031

účet +/-931

008

11. Ostatní daně a poplatky

účet 345

032

009

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

B.I.+...+B.IV.

010

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

účet 348

034

B.I.1+...+B.I.x

011

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

účet 367

035

účet 941

012

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

účet 368

036

013

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí

účet 951

014

17. Jiné závazky

účet 379

038

účet 953

015

18. Krátkodobé úvěry

účet 231

039

016

19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy

účet 241

041

účet 255

042

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření
2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. II. 1. Dlouhodobé úvěry

A.II.1+...+A.II.x

účet +/-932

B.II.1+...+B.II.x

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

účet 955

017

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

účet 958

018

21. Vlastní dluhopisy

6.

Dohadné účty pasivní

019

22. Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

účet 959

020

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Krátkodobé závazky celkem

B.III.1+...+B.III.x

021

B. IV.

účet 321

022

B. IV. 1. Výdaje příštích období

B. III.

B. III. 1. Dodavatelé
2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

účet 954

účet 389

účet 322
účet 324

023
024

Jiná pasiva celkem

2.

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Okamžik sestavení:

účet 342

účet 346

účet 373

účet 232

účet 389

030

033

037

040

043

účet 249

044

B.IV.1+...+B.IV.x

045

účet 383

046

účet 384
A.+B.

k poslednímu dni

027

2.

A. II.

Účetní období
stav k prvnímu dni

047
048

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:
Předmět činnosti nebo účel:
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Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016
Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k .............................................

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

IČ

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

B. V.

048

účty 641, 642

049

Platby za odepsané pohledávky

účet 643

050

7.

Výnosové úroky

účet 644

051

8.

Kursové zisky

účet 645

052

9.

Zúčtování fondů

účet 648

053

účet 649

054

B.V.1+...+B.V.x

055

účet 652

056

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

účet 653

057

13. Tržby z prodeje materiálu

účet 654

058

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

účet 655

059

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

účet 657

060

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

B.IV.1+...+B.IV.x

6.

10. Jiné ostatní výnosy

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
otisk podacího razítka

Ostatní výnosy

B. IV. 5.

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Do:

Od:

B. IV.

Výnosy celkem
Označ.
A.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

A.I.+...+A.VIII.

001

A.I.1+...+A.I.x

002

účty 501, 502, 503

003

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

Hospodářská

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

Celkem

Okamžik sestavení:

2.

Prodané zboží

účet 504

004

Právní forma
účetní jednotky:

3.

Opravy a udržování

účet 511

005

Předmět činnosti nebo účel:

4.

Náklady na cestovné

účet 512

006

5.

Náklady na reprezentaci

účet 513

007

6.

Ostatní služby

účet 518

008

A.II.1+...+A.II.x

009

účty 561, 562, 563, 564

010

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

účty 571, 572

011

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

účty 573, 574

012

A.III.1+...+A.III.x

013

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10. Mzdové náklady

účet 521

014

11. Zákonné sociální pojištění

účet 524

015

12. Ostatní sociální pojištění

účet 525

016

13. Zákonné sociální náklady

účet 527

017

14. Ostatní sociální náklady

účet 528

018

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. IV. 15. Daně a poplatky

účty 531, 532, 538

020

A.V.1+...+A.V.x

021

účty 541, 542

022

17. Odpis nedobytné pohledávky

účet 543

023

18. Nákladové úroky

účet 544

024

19. Kursové ztráty

účet 545

025

20. Dary

účet 546

026

21. Manka a škody

účet 548

027

22. Jiné ostatní náklady

účet 549

028

A.VI.1+...+A.VI.x

029

účet 551

030

24. Prodaný dlouhodobý majetek

účet 552

031

25. Prodané cenné papíry a podíly

účet 553

032

26. Prodaný materiál

účet 554

033

účty 556, 559

034

A.VII.1+...+A.VII.x

035

A. IV.
A. V.

Ostatní náklady

A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

A. VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

účty 581, 582

036

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

A. VIII. 29.Daň z příjmů

účet 591

038

A. VIII.

Náklady celkem
B.

Celkem

061
B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

062

B. - A. + D. x.

063

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

040
B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

041

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

účet 691

042

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

účet 681

044

3.

Přijaté příspěvky (dary)

účet 682

045

4.

Přijaté členské příspěvky

účet 684

046

účty 601, 602, 603

047

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Hospodářská

039

Výnosy

B. I.

B. III.

Hlavní

Běžné období

Běžné období
Hlavní
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PŘÍLOHA
ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
I. OBECNÉ ÚDAJE
Založení a charakteristika společnosti
Nadace Krása pomoci (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou dne 26. 5.
2008 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Praze dne 25. 6. 2008 Účelem nadace
je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací
podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám;
zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací
podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně, sociálně či
ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, a to na území České republiky
i v zahraničí.
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ OD 1.1.2019 DO 31.12.2019

Sídlo společnosti je v Praze 2, Londýnská 258/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Název společnosti:

Nadace Krása pomoci

Výše nadačního jmění je ve výši 500 tis. Kč.

Sídlo:

Praha 2, Londýnská 258/24, Vinohrady, 120 00

Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31.12.2019.

IČ:

284 21 434

Účetním obdobím je období od 1.1.2019 do 31.12.2019.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V uplynulém účetním období došlo ke změně sídla společnosti.
Správní rada a dozorčí rada dle obchodního rejstříku
Správní rada:
Předseda správní rady: Taťána Gregor Brzobohatá
Členové správní rady: Ing. Jan Procházka
JUDr. Klára Drechslerová, PhD.
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady: Ing. Marcela Tomášková
Členové dozorčí rady: Ondřej Gregor Brzobohatý
MUDr. Věra Sekyrová Terzĳská
zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 694.
Jménem nadace jednají vždy společně dva členové správní rady. Podepisování za nadaci se děje
tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí svůj podpis osoby oprávněné za
ni jednat.
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II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného
účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých
hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku
historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

III. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
III.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a
zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé
náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností
(výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku
přesahuje období jednoho účetního období.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku.
III.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než
jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč a v ostatních
případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s
dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný
prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní
činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo reprodukční
pořizovací cenou, je-li nižší.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a
zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období
částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.
III.3 Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, dopravné a skladovací
poplatky, provize, pojistné a skonto.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje
k výrobě nebo k jiné činnosti.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami FIFO.
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III.4

Způsob tvorby opravných položek

Účetní jednotka účtuje o opravných položkách, u kterých jsou tvorba a použití stanoveny podle
zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů, a to pouze v případech, pokud
jsou tvořeny v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů.
III.4.1 Pohledávky

Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné
opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.

Čerpání prostředků – darů jiným osobám je účtováno na vrub fondů ve chvíli placení
schváleného daru dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku.
III.7 Sledování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady nadace jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu
s posláním nadace a jejím statutem. Účetní jednotka používá střediskové účetnictví. Náklady
na správu nadace jsou sledovány odděleně od projektových nákladů. Výnosy a náklady
vycházejících ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně jednak z důvodu výkaznictví,
jednak z důvodu odlišného principu zdanění daní z příjmů.

III.4.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem
České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platnému k datu,
ke kterému je účetní závěrka sestavena.

IV. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
Nadace nezměnila v roce 2019 účetní metody a postupy.

III.4.3 Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby
objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové
signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení
hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí
společnost realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při
posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou
současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný
tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. Pokud je
podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní
hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.
III.5 Nadační dary
Nadační dary jsou přĳímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadací a dárci.
Nadační dary určené na správní a projektové náklady a dary účelově vázané na poskytování
nadačních příspěvků se účtují ve prospěch fondů nadačních darů, účet 911.
Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je den přĳetí daru,
v případě bezplatně přĳaté služby a věcných plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně přĳaté
služby (darované služby) se dle své povahy oproti faktuře zaúčtují na vrub příslušného
nákladového účtu souvztažně ve prospěch výnosů.
III.6 Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv o poskytnutí nadačních příspěvků
uzavřených mezi nadací a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány
z fondů nadačních darů.

68 / 69

Výroční zpráva 2019 / Nadace krása pomoci

V. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

V.5 Vlastní jmění a fondy

V.1 Dlouhodobý hmotný majetek

Nadace má nadační jmění ve výši 500 tis. Kč a peněžní prostředky na fondech ve výši 3 472
tis. Kč určené na projekty v dalším roce.
Stav k
31.12.2018
102
-102
0

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2019
40
-40
0

Stav k
31.12.2018
0
0
0

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2019
64
-64
0

Materiál na skladě
Zásoby celkem

Stav k
31.12.2018
31
31

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2019
0
0

Zboží na skladě
Zásoby celkem

Stav k
31.12.2018
0
0

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2019
64
64

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Oprávky k samostatným movitým věcem

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku

V.6 Závazky
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky ze SP a ZP
Ostatní přímé daně
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

Stav k 31.12.2018
26
2
0
0
0
28

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2019
20
0
165
95
28
312

V.2 Zásoby

Tržby za vlastní výrobky a služby
Zúčtování fondů
Celkem

(údaje v tis. Kč)
Období do 31.12.2019
42
4.248
4.290

V.8 Náklady
Nadace náklady rozděluje na správní a projektové. Správní náklady za rok 2019
jsou ve výši 889 tis. Kč a projektové náklady jsou ve výši 3 397 tis. Kč.

V.3 Pohledávky

Odběratelé
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem

V.7 Výnosy

Stav k 31.12.2018
0
0
0
6
6

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31.12.2019
0
0
0
22
22

V.9 Dary, nadační příspěvky, dotace
V roce 2019 nadace obdržela dary ve výši 5 729 tis. Kč a nadační příspěvky ve výši 708 tis. Kč
a dotace ve výši 575 tis. Kč.
Přehled přĳatých dotací

V.4 Krátkodobý finanční majetek

Pokladna
Běžné účty
Krátkodobý finanční majetek celkem

Stav k
31.12.2018
73
2.289
2.362

(údaje v tis. Kč)
Stav
k 31.12.2019
16
4.509
4.525

Účetní jednotka účtuje v českých korunách, účty v cizí měně nepoužívá.
Vlastní jmění je vedeno na samostatném účtu č. 221743756/0300 vedený u Československé
obchodní banky, a.s.

MČ Praha 2
Ministerstvo práce a sociálních věcí

80 000,00 Kč
494 735,00 Kč

Přehled přĳatých nadačních příspěvků
Nadační fond pomoci
Nadace pojišťovny Koopera�va
Nadace Vodafone
Pro dětská smích - nadační fond

20 606,00 Kč
67 000,00 Kč
150 000,00 Kč
470 000,00 Kč
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Přehled přĳatých darů nad 10 tis. Kč
Konír Petr
Marcela Pavláčková
No�no, s.r.o.
Rulák Michal
SIKO KOUPELNY a.s
TRANSENERGY s.r.o.
VEIDEC S.R.O.
DCH Proper�es LLC
Gary Von Swain
Zapletalová Lenka
Larios Fernando
Jess Edmund Wilson
Velká Pecka s.r.o.
Zákony BOHATSTVÍ?! s.r.o.
Adolf Loos Apartment and Gallery s.r.o.
Jaroslav Kostera, J.K.FOOD s.r.o.
MUDr. Nikoleta Torišková
T. E. Kelly
Thomas R. Seaman
Skye Reinsurance LTD
Amit Schiffmann
KEN BATES FILMS
Roberto Serge
Víno Marciňák, Ing. Petr Marciňák
Virk Ajit Singh
Pařížský Pavel
Fox Hunter s.r.o.
Reklamní společnost McDonald's
VIRTONI s.r.o.
Baloušek, s.r.o.
E.ON Česká republika, s. r. o.
VIPAPP, a.s.
Bouzová Dolores
Business & Professional
INTL
MAXI-TIP a.s.
SAGA TRADE spol. s r.o.
Bohemia Arch spol. s r.o.
DB by DN s.r.o.
Šlech�telská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
B of B cars s.r.o.
Kolo pro život, z.s.
Exclusive Proper�es, s.r.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
VELTA Free Shop s.r.o.

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 561,87 Kč
10 888,34 Kč
11 000,00 Kč
12 500,00 Kč
12 816,00 Kč
13 700,00 Kč
14 530,00 Kč
17 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
21 661,70 Kč
22 098,50 Kč
22 407,86 Kč
24 905,20 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
28 000,00 Kč
28 800,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 745,00 Kč
34 200,00 Kč
35 000,00 Kč
40 000,00 Kč
42 100,00 Kč
46 593,77 Kč
50 000,00 Kč
52 000,00 Kč
55 000,00 Kč
60 000,00 Kč
70 000,00 Kč
72 100,00 Kč
75 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
101 000,00 Kč

Milan Mizun
John and Patricia Zimbrick
Pražáková Vlasta
Jan Procházka
Michael J Zimbrick
Penny Market s.r.o.

110 000,00 Kč
110 489,00 Kč
170 000,00 Kč
289 380,00 Kč
291 953,57 Kč
639 848,00 Kč

V.10 Veřejná sbírka
V roce 2019 nadace v rámci Veřejné sbírky obdržela dary ve výši 351 tis. Kč. V roce 2019
poskytla nadace z prostředků veřejné sbírky nadační příspěvky ve výši 350 tis. Kč.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků z Veřejné sbírky:
Cesta domů, z.ú.
Aksen – Aktivní senior, z.s.
ADRA, o.p.s.

50 000,00 Kč
50 000,00 Kč
250 000,00 Kč

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků: celková výše 941 tis. Kč
Václav Terč
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
Seniorem s rados� z.s.
Spokojený domov, o.p.s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Domov Sue Ryder, z. ú.
Mgr. Zuzana Luňáková
ADRA, o.p.s.
Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
ADRA, o.p.s.
ADRA, o.p.s.
Charita Šternberk
RUAH o.p.s.
Spolek Hurá na Výlet!

38 280,00 Kč
292 320,00 Kč
30 000,00 Kč
45 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
30 000,00 Kč
25 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
150 000,00 Kč
70 000,00 Kč
50 000,00 Kč

V.11 Zhodnocení nákladového kritéria
Dle Statutu nadace celkové roční náklady nadace související se správnou nadace nesmí převýšit
30% z celkového rozpočtu nadace. Rozpočtem nadace jsou myšleny veškeré příjmy nadace
v daném roce. Celkový rozpočet nadace v roce 2019 je ve výši 7 363 tis. Kč a správní náklady
nadace jsou ve výši 889 tis. Kč. Nadace nákladové kritérium v roce 2019 dodržela.
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ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
V.12 Osobní náklady
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení za rok 2019:
Počet
Zaměstnanci
Vedení společnosti
Celkem

6
0
6

Mzdové
náklady
1 899
0
1 899

Soc. a zdrav.
zabezpečení
671
0
671

Ostatní
náklady
6
0
6

(údaje v tis. Kč)
Osobní náklady
celkem
2 754
0
2 754

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
Členové správní a dozorčí rady nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2019
jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani jiné naturální požitky.
V roce 2019 s nadací spolupracovalo 5 zaměstnanců na dohodu o provedení práce a 2 zaměstnanci
na dohodu o pracovní činnosti. Celkové náklady na zaměstnance pracující na dohody byly ve výši
184 tis. Kč.

V.13 Výsledek hospodaření a daň z příjmů
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 je ve výši 4 tis. Kč, který je tvořen prodejem reklamních
předmětů. Ušetřenou daň za rok 2019 ve výši 1 tis. Kč, využĳe nadace v roce 2020 v souladu se
svojí činností na projekt Doma bez obav.

V.14 Závazky neuvedené v účetnictví
Soudní spory
K 31. 12. 2019 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo
podstatný dopad na společnost.
Ekologické závazky
Vedení společnosti si není vědomo možných budoucích závazků souvisejících se škodami
způsobenými minulou činností ani závazků souvisejících s prevencí možných škod budoucích.
VI. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.
Okamžik sestavení: 11. 5 .2020
Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Jana Vacatová

Podpisový záznam statutárního orgánu:
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Nadace Krása pomoci
IČ: 28421434
Číslo účtu: 2626262626/0100
info@krasapomoci.cz

Texty:
Michaela Stachová a Kateřina Toholová
Foto:
Za krásné fotky moc děkujeme naší krásce
pomoci Gretě Blumajerové.
www.tagreta.com
DTP:
Martin Brhel
fotocredit Greta Blumajerová
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