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MILÍ PŘÁTELÉ
KRÁSY POMOCI,
máte rádi superhrdinské filmy? Přáli jste
si někdy být tím hrdinou v masce, který
zdánlivě bezvýchodnou situaci zachrání
a všichni lidé jsou mu pak vděční
a děkují mu? Tak my vám chceme říct,
že přesně takovým hrdinou pro nás jste.
Bez vás bychom totiž poslední dva roky
jen obtížně zvládli.
A takové hrdiny, jako jste vy, budeme
potřebovat i v dalších letech. Zdá se
totiž, že na zkoušky toho, jak moc je
naše společnost na různé výzvy
připravena, si už musíme zvyknout.
V naší výroční zprávě, kterou držíte
v rukou, proto i letos najdete kapitolu
„Jak jsme pomáhali v době
pandemie“, i když už nebude tvořit tak
významnou část jako v roce předešlém.
A tento text je psán v době, kdy se
ukazuje, že v příští výroční zprávě
najdete zcela novou kapitolu: „Jak jsme
pomáhali obětem války na Ukrajině“.

www.krasapomoci.cz

Žhavé novinky najdete zde:
https://www.facebook.com/Krasapomoci/
https://www.instagram.com/krasapomoci/
https://pomaha.me/Youtube
https://www.linkedin.com/company/krása-pomoci/
Další důležité weby:
www.zlataprace.eu
www.jsmehrdinove.cz
www.vyzivasenioru.cz
www.pece.cz
www.okrokbliz.cz

Díky, že jsi také
superhrdinou!

Nicméně přesto vám můžeme s hrdostí
říct, že i přes veškeré změny, které se
v minulých letech děly, jsme zároveň
dokázali zachovat všechny naše služby,
dále finančně podporovat naše
dlouhodobé partnery z řad neziskových
organizací (a ještě přidat nové)
a v ničem, na co jste od nás zvyklí,
nepolevit.
Díky vám, našim partnerům, se nám
opět podařilo udržet náš roční rozpočet,
a tím pomoci mnoha lidem. Pokračovali
jsme s pomocí spojenou s pandemií

covid-19, přizpůsobili naši činnost
i poskytovanou pomoc novým
podmínkám a výzvám a pomohli tak
našim seniorským klientům vše
zvládnout.
Dále jsme pokračovali v projektech
Doma bez obav i Zlatá práce. Ani letos
bohužel naše pravidelná spolupráce
s OSN nepokračovala, ale věříme, že
v příštím roce už bude možné navázat
tam, kde jsme v roce 2019 skončili.
Rok 2021 už nebyl na osobní setkávání
tak skoupý jako předchozí rok, takže
jsme se s vámi viděli hned na několika
akcích. Moc jsme si užili Mezinárodní
den seniorů, který jsme společně
oslavili ve velkém stylu v Občanské
plovárně. Také jsme se s vámi i našimi
klienty rádi viděli na křtu knihy
Pokračování příště, kterou napsala
Taťána. A konečně opět proběhl náš
oblíbený Luxury bags bazárek.
Už teď je jasné, že ani rok 2022 nebude
lehký. Právě naopak. Dost možná nás
čeká ještě větší zkouška solidarity
a lidskosti, než byla pandemie. My
v Nadaci ale věříme, že i tuhle zkoušku
jako společnost zvládneme. Víme totiž,
že když na oblohu posvítíme naším
signálem a zavoláme o pomoc, vy nás
v tom nenecháte.

Děkujeme všem našim maskovaným
i známým hrdinům.

Soňa Hušek Morawitzová

Taťána Kuchařová

ředitelka

předsedkyně správní rady
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NAŠE MISE,
VIZE,
HODNOTY

fotocredit Greta Blumajerová

NAŠE HLAVNÍ HODNOTY:
LASKAVÝ
PŘÍSTUP
INOVATIVNÍ
POSTUPY
POZITIVNÍ
STÁRNUTÍ

Naší vizí je důstojné a plnohodnotné
stárnutí pro naše prarodiče.
Naším posláním je provázet
stárnutím, zajišťovat moderní služby
v domácím prostředí a získávat
finance na projekty pro seniory.
Sdílíme příběhy seniorů, se kterými
spolupracujeme, a šíříme tak svědectví
o situaci seniorů v České republice.

„Provázíme
stárnutím
a propojujeme
generace.“
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S projektem Doma bez
obav se každý rok
zasazujeme o důstojný
život pro seniory ve svých
domovech. I v roce 2021
jsme ve své činnosti
pokračovali. Zůstali jsme
nablízku stávajícím
klientům, poskytovali jsme
konzultace neformálním
pečujícím, ale také jsme
do služby přijímali klienty
nové.

DOMA
BEZ
OBAV

508
KLIENTŮ SENIORŮ A PEČUJÍCÍCH

3 167
KONZULTACÍ SE SENIORY/PEČUJÍCÍMI

2 400
HODIN PRÁCE S KLIENTY
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KONTAKTNÍ
MÍSTA
Naše kontaktní místa v nemocnicích – Nemocnice na Homolce, Fakultní
nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústřední vojenská
nemocnice – slouží jako místo, kam za námi může přijít senior či pečující. Najde
u nás podporu, radu i pochopení. I v minulém roce jsme museli na čas
z kontaktních míst kvůli pandemické situaci odejít. Ve dnech, kdy jsme neměli
možnost být na kontaktních místech fyzicky, senioři i pečující měli možnost se na
nás obracet telefonicky a e-mailově. Za minulý rok nás takto zkontaktovalo 387
osob, kterým jsme poskytli 716 konzultací.

Abychom mohli být
kdykoliv nablízku!

387 OSOB
716 KONZULTACÍ
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KOORDINÁTOR PÉČE
A PODPŮRNÝCH SLUŽEB
Ve chvílích, kdy seniorům dochází síly
na zajištění si péče či vyřízení
příspěvků, vstupují do jejich života naše
3 koordinátorky péče a podpůrných
služeb. Stávají se průvodci náročnou
životní etapou. Zmapují situaci, zjistí
individuální potřeby a pomohou
nastavit péči a služby tak, aby byla co
nejdéle zachována jejich
soběstačnost a mohli tak zůstávat
doma bez obav. Tím spolupráce
nekončí, se seniory zůstáváme stále

DOMA
BEZ
OBAV

v kontaktu, společně vyhodnocujeme
situaci a přenastavujeme služby ku
prospěchu klienta. Současně s tím
koordinátorky podporují klienty
v komunikaci s jinými institucemi –
poskytovateli energií, mobilními
operátory či úřady práce, kde pomáhají
s vyřízením potřebných příspěvků.
V roce 2021 jsme pomohli 172
seniorům, kterým jsme poskytli 2451
intervencí.

3
KOORDINÁTORKY
2 451
INTERVENCÍ
172
SENIORŮ

fotocredit Greta Blumajerová
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PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

Nedílnou součástí našeho týmu je i psycholožka. V loňském roce jsme takto
pomohli 43 klientům a proběhlo celkem 124 konzultací. Ty probíhají telefonicky
nebo online, ale také u nás v kanceláři nebo v domácnostech klientů.
Psychologická péče je přínosná jak pro seniory, tak pro pečující. Témata, při
kterých je psycholožka pro naše klienty oporou, jsou rozličná – vyrovnání se
s úbytkem sil, náročnost péče o rodiče či životního partnera, podpora při změně
životní situace, obavy ze smrti a mnoho dalších.

43
KLIENTŮ

124
KONZULTACÍ

DOMA
BEZ
OBAV

Hlavním partnerem projektu Doma bez obav pro rok 2021 se stal Penny Market s.r.o.,
děkujeme!

Projekt byl podpořen také Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu
Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací
s celostátní působností a také Městskou částí Praha 2.
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DOBROVOLNICTVÍ
Náš dobrovolnický program
Dobrovolnictví se seniory se v roce
2021 opět ukázal v mnohém jako velmi
důležitý pro naše klienty, i pro nás jako
Nadaci. Senioři, kteří žijí osaměle
a nemají rodinné vazby, získali partnera
a společníka pro volný čas, ale také
zdroj psychické podpory. V čase
zhoršující se pandemie dobrovolníci
fungovali jako naše prodloužená ruka
a díky nim jsme mohli našim klientům
přinášet ještě více dobra a radosti, ale
také praktické pomoci ve formě nákupů,
zásobování respirátory a dezinfekcemi.
Tento rok nám opět ukázal, jak
významnou roli program a vztahy,
které díky němu vytváříme, v životě
našich klientů hraje. Sociální kontakt
je velmi důležitý a nepostradatelný. Ze
vzkazů od našich klientů víme, že si
dobrovolníků velmi váží a společná

956 HODIN
DOBROVOLNÍKŮ

setkání s nimi jim přináší nejenom
radost, ale i možnost aktivně trávit volný
čas a tím upevňovat jejich psychickou
a fyzickou kondici.
Za to, že dobrovolníci byli našimi
parťáky v časech dobrých
i epidemiologicky horších, za čas
a energii, kterou nám a našim klientům
věnovali, za podporu a snahu přinést
„svým“ seniorům radost, jsme jim
neskonale vděční.
Přestože jsme během pandemie museli
náš dobrovolnický program
uzpůsobovat aktuální epidemiologické
situaci, dařilo se nám udržovat páry
stávající a propojovat i dvojice nové.
25 spřátelených párů se nám
stabilně udrželo. Za celý rok naši
dobrovolníci věnovali přes 956 hodin
času svým klientům.

Za podporu dobrovolnického programu děkujeme Ministerstvu vnitra a Ministerstvu
práce a sociálních věcí v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit
seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Všichni dobrovolníci
jsou superhrdinové!

DOMA
BEZ
OBAV
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PŘÍBĚHY
DOBROVOLNÍKŮ

„Vždy jsem chtěla být dobrovolníkem.
Před nástupem na VŠ jsem rok
studovala sociální práci a tam člověk
vidí, že je opravdu třeba pomáhat
a jedna z možností, jak pomoct, bylo
věnovat svůj čas a stát
se dobrovolníkem.
Je to přátelství jako každé jiné,
a co nám dává přátelství? Pocit
sounáležitosti. Jsme takové spřízněné
duše. Máme k sobě důvěru. K paní
Zdeně jdu pro radu, těším se na sdílení
radostí i starostí.
Krásné bylo, když jsem jí jedno
odpoledne nesla brambory a říkala si,
že to je jako, když jdu za babičkou,
a ona mi při loučení řekla: „Katuško, já
Vás mám tak ráda. Vy jste jako moje
vnoučátko.“

„Nerad bych, aby to vyznělo jako klišé,
ale dobrovolnictví mi dává strašně moc
a neskutečně mě naplňuje. Ten pocit,
kdy někomu dáte část svého volného
času, část svého já a vracejí se vám
úsměvy klientů, jejich radostný pohled,
když se objevíte ve dveřích, jejich
přesvědčení, že ve vás mají oporu
a kamaráda a skutečnost, že jim
opravdu zpříjemňujete podzim života,
to je něco tak skvělého, co nejde
přesně popsat. A každý by si to měl
alespoň jednou v životě zažít.
Doporučuji. A přeji všem.“
Dobrovolník Standa

Pro paní Zdenu jsem, myslím,
zpestřením běžné denní rutiny (kterou
má ale ráda) a snad pohled do světa
mladých. Udržení se v dnešní době.
A také myslím kamarádka.“
Dobrovolnice Katka

Lidský kontakt je
nenahraditelný!
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„Dobrovolnictví mi dalo možnost poznávat sama sebe, uvědomovat si pocity, které
prožívám při kontaktu se „složitou“ osobností. Díky tomu, že náš vztah není zatížen
žádným tlakem (v rámci rodiny, profese atd.), dává mi možnost prozkoumat, jak se
svými pocity naložit, a i přes žádný viditelný posun situace neztrácet motivaci
a dobrou víru, že vše má svůj smysl a je přesně tak, jak má.“
Dobrovolnice Alenka

„Spolupráce s Krásou pomoci mi
nepřišla do života pouhou náhodou.
Když mi bylo 13 let, nastěhoval se
k nám domů kvůli psychickému
i fyzickému stavu můj dědeček.
S dědou jsme měli odjakživa výjimečný
vztah, který se za dva roky společného
soužití ještě prohloubil. Nemusím tedy
asi psát, že když děda odešel, velmi mě
to zasáhlo. Na druhou stranu jsem ale
věděla, že své poslední chvíle nemohl
strávit lépe a že byl v kruhu nejbližší
rodiny opravdu šťastný. To vše mě
vedlo k myšlence, jaké to asi je pro
staré lidi, kteří kolem sebe milující
rodinu nemají. A tady nastal ten
zmiňovaný okamžik, který změnil můj
přístup k životu, který změnil můj pohled
na svět. Pochopila jsem, že tohle je
směr, kterým chci jít dál.
V roce 2016 jsem tedy poprvé
kontaktovala Nadaci Krása pomoci
s tím, že bych ráda pomáhala seniorům.
Vzhledem k tomu, že jsem ale ještě
nebyla plnoletá, dohodly jsme se se
slečnou koordinátorkou, že bude lépe
vyčkat do mých osmnácti let.
Na sklonku roku 2018 jsem tedy
kontaktovala Nadaci znovu a v lednu
jsem prošla potřebným školením.
Překvapilo mě, jak dlouho jsem čekala
na to, než mi bude konkrétní senior
přidělen. Později jsem pochopila proč.

Najít k sobě dvě vhodné osoby
(dobrovolník – klient) tak, aby to mezi
nimi fungovalo a bylo prospěšné, je totiž
opravdu zodpovědná práce, která
vyžaduje svůj čas a především
individuální přístup.
V létě jsem se poznala s paní Jarmilou.
S dámou, která ve svých 94 letech
neztrácí životní elán a i přes pohybové
zdravotní obtíže se neustále dívá na
život pozitivně. I když si uvědomuje, že
její život končí, přĳímá ho v celé své
podobě a ničeho nelituje. Často mi
opakuje: „Člověk si má ten život užívat,
ono nějak bylo a nějak taky bude.“
Poznala jsem, jakou cenu může mít pro
někoho můj čas. Každá minuta s paní
Jarmilou je naplno prožitá a i když jsem
si nejprve myslela, že pozornost bude
patřit opravdu jenom jí, zjistila jsem, že
je vzájemná. Myslím si, že často, když
někde s někým jsme, bloudíme
myšlenkami úplně jinde a je to velká
škoda. Nehoníme se za zbytečnostmi?
Umíme se zastavit a užít si radosti
milého okamžiku? Právě při těchto
setkáních jsem si uvědomila, že plná
pozornost, kterou dáváme jeden
druhému, je v dnešní době velkou
vzácností.”
Dobrovolnice Kristýna
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TVORBA
NAŠICH
KLIENTŮ

Výtvarná tvorba naší klientky akademické malířky paní Drahomíry, 81 let

zdroj:unsplash.com
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Portrét Bohuslava Reynka a báseň Skica k portrétu, klientka paní Věra, 75 let
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PROJEKT
ZLATÁ
PRÁCE

Projekt Zlatá práce je nejmladším
projektem Nadace Krása pomoci. Od
roku 2018 poskytujeme podporu
osobám 50+ na trhu práce, a to jak
formou bezplatného poradenství, tak
případným propojením se
zaměstnavatelem. Od klientů máme
velmi pozitivní ohlasy, cení si toho, že
se někdo zajímá o jejich situaci a chce
ji s nimi řešit. Pozitivním výsledkem je
i třetina klientů, která našla nové
pracovní uplatnění.

Klienti, kteří absolvují naše konzultace,
se lépe orientují na trhu práce, mají
představu o tom, která práce je pro ně
vhodná, ví, kde pracovní místa hledat,
umí správně sepsat životopis
a motivační dopis, jsou připraveni na
osobní i online pohovory. Pro klienty
jsme připravili několik online seminářů
na témata jako finance nebo vše
k důchodovému systému v ČR. Díky
online nástrojům jsme mohli informace
předat širšímu okruhu lidí. Pokud je

třeba, tak klientům předáme i kontakty
na další organizace, které zajišťují třeba
vzdělávání nebo psychologickou
pomoc. Poradenskými službami
prošlo v roce 2021 celkem 80
kandidátů, 32 kandidátů absolvovalo
naše vzdělávací aktivity.
V rámci spolupráce s firmami se
snažíme o osvětu, ukazujeme, jaké
výhody jim zaměstnanci v tomto
věku přináší. Upozorňujeme na
demografický vývoj a nutnost zamyslet
se nad tím, jak motivovat firmy, ale
i pracovníky, aby v zaměstnání setrvali
co nejdéle. Na našich webových
stránkách a sociálních sítích si
zaměstnavatelé můžou přečíst
inspirativní příběhy a příklady dobré
praxe. Kromě osvěty dokážeme
partnerské firmy propojit s klienty.
Projekt Zlatá práce a naše stěžejní

téma Age management jsme
prezentovali i na profesních akcích
jako jsou Profesia days a HR days,
účastnili jsme se osobních i online
setkání, např. prezentace na zasedání
odborné platformy pro Prahu
a Středočeský kraj na téma Age
Management pořádané MPSV. Jsme
členy České asociace Age
managementu, Age managementu, z.s.
a vzdělávací platformy určené pro HR
profesionály People management
forum. Dále spolupracujeme na šíření
myšlenky podpory starších
zaměstnanců s personální agenturou
Randstad.
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.
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Zlatá práce je projekt pro
podporu zaměstnávání
lidí 50+, propojující uchazeče
a rmy

BENEFITY ZAMĚSTNANCŮ 50+

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

fotocredit cottonbro / pexels.com

• Nižší uktuace a loajalita
• Profesní zkušenost
• Vyzrálá a stabilní osobnost
• Vzájemné mezigenerační obohacení

S ČÍM SE POTÝKAJÍ FIRMY

S ČÍM SE SETKÁVAJÍ KANDIDÁTI

Nezaměstnanost – v důsledku očekávaného nárůstu nezaměstnanosti se
navýší objem práce personalistů, kteří budou administrovat více kandidátů na
volné pozice
Fluktuace zaměstnanců, zejména z mladší generace – i přes výše
popsané, bude stále docházet k uktuaci u mladší generace (v roce 2019
změnilo práci 20% lidí, nejčastěji ve věku 18-24 let) a stále bude nedostatek
specialistů v IT a technických oborech
Celkové stárnutí populace – do 30 let se v ČR zvýší počet lidí starších 65 let
až o 1 milion, je tedy jasné, že se demogra cký 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

OnePager projektu Zlatá práce

S vámi můžeme
stále pracovat.

Zdroj: ČSÚ, výběrové šetření pracovních
sil k 30.6.2019

i

PROPOJENÍ KANDIDÁTA S FIRMOU

AGE MANAGEMENT

1.
2.
3.
4.
5.

1. Audit ve rmě
2. Měření pracovní schopnosti zaměstnanců
3. Doporučení na změny a rozvoj
4. Koučink, mentoring, workshopy
5. Průběžná podpora

Seznámení s rmou, její kulturou a pozicemi
Inzerce volných míst
Předvýběr a doporučení vhodného kandidáta
Pohovor ve rmě
Zpětná vazba od rmy i kandidáta

Přínosy diverzity v pracovních týmech

Financování

Kandidáti

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

50+ ?

Pohovor
Úprava životopisu
Kurzy, semináře
Pohovor
Zpětná vazba

Soňa Morawitzová

Kateřina Musilová

Ředitelka Nadace Krása pomoci
Dlouhodobě se zabývá seniorskou
tématikou, mezigeneračními vztahy
a problematikou zaměstnávání osob ve
vyšším věku. Jako ředitelka Nadace se
zaměřuje na rozšiřování služeb, které
Nadace nabízí, a na spolupráci
s partnery.

Koordinátor projektu Zlatá práce
Většinu svého pracovního života se pohybuje v oblasti
lidských zdrojů a interní komunikace. Díky
zkušenostem z interního HR i personální agentury ví,
s čím se rmy i kandidáti potýkají. Proto v projektu
Zlatá práce může své zkušenosti uplatnit a pomyslně
podat pomocnou ruku kandidátům 50+ a pomoci
s jejich pracovním uplatněním.

www.zlataprace.eu

zlataprace@krasapomoci.cz
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TÉMATA, KTERÁ
JSME ŘEŠILI

MEZIGENERAČNÍ DIALOG
ANEB SUPERHRDINOVÉ
VE ŠKOLÁCH
Rozjeli jsme spolupráci s ÁMOS vision
a díky jejich interaktivním panelům
můžeme s tématem seniorů oslovit i tu
nejmladší generaci.
K příležitosti Mezinárodního dne seniorů
jsme vypustili naši „Super babču“ a ve
školách, zapojených do projektu Ámos
do škol, tak teď naše superbabička radí,
na co se ptát babi a dědy a motivuje
žáky, aby na svoje prarodiče

nezapomínali a věnovali jim svou
pozornost.
Náš superhrdinský spot s odkazem na
stránku krasapomoci.cz/chci-bythrdina/ najdete na všech školách v síti
Ámos po celé ČR!
Děkujeme projektu za cestu, jakou
můžeme šířit osvětu o seniorských
tématech mezi mladými.

To bude mladých
superhrdinů!
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HEZČÍ
A BEZPEČNĚJŠÍ
DOMOV
Ve spolupráci s milými lidmi z firmy
LAUFEN CZ vznikly tři krásné koupelny!
Paní Anna a pan Bohoušek mají hotovo
– koupelny jsou funkční, praktické a
navíc zadarmo. To nám dává smysl! A to i
díky příběhům, které o majitelích nových
koupelen víme.
Paní Anna je klientka Mezigeneračního
a dobrovolnického centra TOTEM, z.s.
v Plzni. Pečuje o ostatní a teď
potřebovala péči ona sama. Přestěhovala
se totiž do starého domku a z ušetřených
peněz rekonstruovala, co šlo, aby byl
domek jakž takž použitelný a pro
pětaosmdesátiletou dámu vhodný.
Koupelna na tom byla špatně – bojler tekl,

ze stěn koukaly kabely, obklady
a kachličky nebyly dobře usazené.
Naštěstí je tenhle zoufalý stav už
minulostí! Koupelna je hotová, osazená
sanitou, připravená k používání. Koupelna
je nejen pěkná, ale hlavně praktická.
„Moc děkujeme za zprostředkování
takové pomoci. Paní Anna nikdy takhle
funkčně řešenou koupelnu neměla
a v jejím domku v rekonstrukci je to
jedno z mála míst, kde může plně
fungovat ve vší lidské důstojnosti. Je moc
vděčná za takovou podporu,“ přišlo nám
poděkování z TOTEMu.
I my děkujeme! A přejeme mnoho zdraví.

fotocredit Greta Blumajerová
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VÝŽIVA
SENIORŮ
Správná výživa seniorů je velmi důležitá, a proto jsme se tomuto tématu a podpoře
zdravého životního stylu seniorů věnovali i v tomto roce.

NÁKUPY
PRO SENIORY
Na podzim a před Vánoci jsme ve
spolupráci s PENNY nachystali a
rozdali nákupy našim klientům. Nutriční
specialistka PENNY Hana Střítecká
pečlivě vybrala produkty, které jsou pro
seniory nutričně vhodné a prospívají tak

jejich zdraví. Spolu s Taťánou
Kuchařovou také seniory potěšili
návštěvou a popovídali si o tom, jak se
správně stravovat a lépe tak zvládat
příznaky stárnutí.

fotocredit Penny market s.r.o.
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Pokračovala také naše spolupráce
s Rohlik.cz, díky kterému mají naši
klienti možnost nechat si dovést
nákup až ke svým dveřím.
Za kredity získané od zákazníků si
tak mohli dopřát oblíbené produkty,
které jsou pro ně finančně mnohdy
nedostupné.

Dalším zdrojem vitamínů, minerálů
a bílkovin jsou nutričně vyvážené
drinky, které jsou u našich klientů
velmi oblíbené. Díky firmám MANA
a Nutrego, je můžeme našim
klientům dopřávat pravidelně, a to
nás velmi těší, protože víme, že je
to důležité.
Imunita hraje v našich životech
důležitou roli a u seniorů obzvlášť.
Proto nám firma Danone opět
věnovala Actimely, které jsou plné
vitamínů a probiotik.
Přes neuvěřitelných 60 tisíc
lahviček putovalo do domovů pro
seniory po celé ČR, ale také do
domácností našich klientů.
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Sociální izolace seniorů je velké téma
a pandemie Covid-19 tento problém ještě
více umocnila. Proto jsme pokračovali
v projektu Virtuální realita proti samotě.
A náš VR set putoval do dalších zařízení

SOCIÁLNÍ
IZOLACE

Na jaře jsme uspořádali online kulatý
stůl Rok v domovech, kde jsme se
zástupci našich spřízněných organizací
sdíleli naše zkušenosti a náměty, které
nám období pandemie přineslo. Jedním
z hlavních témat byla sociální izolace
a způsoby, jak její dopady eliminovat.

pro seniory, např. do Domova pro seniory
na Praze 2. Klienti měli možnost si
nejenom zahrát hry, cestovat nebo
relaxovat, ale také díky tomu trénovat
svoji pozornost, paměť a soustředění.

Na téma, jak osamělosti seniorů
předcházet a jak odloučení od svých
blízkých během pandemie prožívali naši
klienti, vystoupila naše ředitelka Soňa
na online kulatém stole pořádaném
MPSV s názvem Sám doma
a spokojen.
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OCENĚNÁ
TÉMATA,
NA KTERÁ
UPOZORŇUJEME

Dostali jsme CENU! A nejenom proto
víme, že to, co děláme, má cenu.
Na Fóru sociálních služeb 2021 (které
pořádalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí) jsme převzali Zvláštní
cenu předsedkyně Rady vlády. „Cením
si toho, že Nadace Krása pomoci
usiluje o tom, aby společnost vnímala
seniory s respektem a aby se stáří stalo
plnohodnotnou součástí života. Nadace

uskutečňuje vlastní projekty a finančně
podporuje i proseniorské organizace po
celé republice,“ uvedla ministryně Jana
Maláčová.
Ocenila také skutečnost, že otevíráme
aktuální seniorská témata a vzpomněla
i náš projekt Zlatá práce, ve kterém se
věnujeme problematice proměny
pracovního trhu v souvislosti se
stárnutím populace.
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fotocredit Greta Blumajerová
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JAK JSME
POMÁHALI
V DOBĚ PANDEMIE
Přestože bychom rádi řekli, že v roce
2021 už jsme nemuseli řešit témata
spojená s Covid-19, bohužel tomu tak
není. Během roku nás všechny zasáhlo
několik dalších vln a my jsme se snažili,
stejně jako v roce předchozím, tuto
situace našim klientům, co nejvíce
usnadnit. V březnu jsme připravili
a s pomocí našich skvělých
dobrovolníků distribuovali balíčky
všem našich klientům, které
obsahovaly hygienické potřeby,
potraviny, ale i dárky pro radost.
Ve spolupráci s Magistrátem hlavního
města Prahy jsme připravili také letáčky
týkající se informací o Covid-19
a očkování.
Všechny dobroty od Emco cereálie,
drinky Nutrego, mýdla od DobroDílo,
respirátory z FairShop.cz, luštěniny od
Bonduelle, ubrousky od N4H a další
skvělé dárečky od našich partnerů
udělaly velkou radost.
V podpoře našich klientů jsme průběžně
pokračovali celý rok. Zejména na
podzim, kdy se pandemická situace
začala opět zhoršovat, jsme byli pro

naše klienty praktickými pomocníky, ale
také přítelem na telefonu. Ve spolupráci
s Rohlík.cz jsme poskytovali klientům
bezplatné nákupy, pomáhali
s vyzvedáváním léků, distribuovali
ochranné pomůcky apod. Seniorům
jsme také ve vyšší míře poskytovali
bezplatnou psychologickou pomoc.
Oporu jsme nabízeli i našim
dobrovolníkům, kteří se pro nás stali
opět nepostradatelnými pomocníky.
Zhoršující se pandemická situace
představovala zátěž i pro ně.
Dobrovolníci balancovali mezi potřebou
sociálního kontaktu seniora a riziky
nákazy. Proto jsme jim zdarma
poskytovali testy a respirátory a naše
koordinátorka dobrovolníků s nimi
trpělivě probírala jejich obavy
a zodpovídala veškeré jejich dotazy.
Vlna pandemie vyvrcholila
v předvánočním čase, a proto jsme
bohužel i v roce 2021 museli zrušit
plánovaný vánoční večírek. Snažili
jsme se to klientům vynahradit
v bohatých vánočních balíčcích, ale
o tom více až v kapitole o Vánocích.

Výroční zpráva 2021 / Nadace Krása pomoci

KULATÝ STŮL
- ROK V DOMOVECH
I přes složitou pandemickou situaci
jsme na jaře uspořádali kulatý stůl na
téma situace seniorů v době
pandemie. Ke kulatému stolu jsme
přizvali odborníky, kteří pečují
o seniory v pobytových službách, ale

i ty, kteří nabízí programy pro aktivní
seniory. Společně jsme se ohlédli za
uplynulým obdobím a sdíleli naše
zkušenosti. Při online debatě zaznělo
několik důležitých myšlenek:

Taťána Kuchařová (Nadace Krása pomoci) - Nabídněme přátelství a zájem.
Soňa H. Morawitzová (Nadace Krása pomoci) - Udržujme hlavně KONTAKT.
Hana Čepová (Právě teď o.p.s) - Buďte aktivní. Třeba díky chůzi "přes La Manche".
Renáta Chlebková (ADRA Brno) - Pomáhat není nutnost!
Kateřina Karbanová (Letokruh.eu) - Senioři, kteří pomáhají seniorům.
Zdeněk Svoboda (Lepší senior) - Konejte! A zkoušejte!
Veronika Valentová - psycholožka - Krize jako příležitost.
Antonín Stanislav (Domov důchodců Tmavý důl) - Na konci tunelu je světlo.
Radek Hušek (Pečovatelské centrum Praha 7) - Je potřeba mít na koho se obrátit.
fotocredit sabinevanerp pixabay.com

O KROK BLÍŽ
V době vrcholící pandemie jsme vytvořili
platformu, na které jsme se spojili
s dalšími proseniorskými projekty
s vidinou šířit seniorská témata ve
společnosti. Upozornit na to, že je

třeba přijít O krok blíž a pomáhat,
pečovat, zajímat se. V roce 2022 se
chceme zaměřit na rozvoj spolupráce
a projektu jako takového.
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DEN
SENIORŮ

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.

(NE)TANČÍRNA
PRO VŠECHNY
GENERACE
Po dlouhé době nám epidemiologická
situace umožnila oslavit Mezinárodní den
seniorů společně. Chtěli jsme všem
seniorům vynahradit období, kdy jsme se
nemohli setkávat, a proto jsme připravili
oslavu ve velkém stylu. Oslava se nesla
v duchu prvorepublikové atmosféry za
zvuku swingu.
Naši klienti si připadali jako celebrity, když je
k Občanské plovárně přivezla rychlá
a pohodlná auta Mercedes. Děkujeme
společnosti Fox Hunter za zprostředkování
půjčení vozů značky Mercedes
a bezpečnou jízdu! Občanská plovárna
– asi není místo v Praze, jako toto.
Doufáme, že si naši (ne)taneční akci s námi
užil i personál těchto nádherných prostor
u břehů Vltavy.
ALBI se postaralo o nádhernou výzdobu,
díky kterému byl vstup do sálu jedinečným
zážitkem a všichni jsme měli pocit, že
tančíme pod zlatým nebem. Navíc se
postarali o fotokoutek, a tak máme ty
zážitky, úsměvy a vzácná setkání uchované
na památku.
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Co si budeme dlouho pamatovat je
program a produkce, za kterou patří
velké díky Art4People – partě
nadšených lidí, tanečníků a troufáme si
říct, našich dobrých přátel.
Ke slavnostnímu podvečeru patří
slavnostní nápoje – partner akce
Vinařství Ludwig nám jich připravilo
desítky, různých barev a chutí. Šlo
samozřejmě o vína, po kterých jsme se
rychle odvázali k tanci!
Protože naše Táňa slavila 15 let od
zisku titulu Miss World, chtěli jsme

překvapit i ji – a pomohla nám s tím
Anička Kocourková, která upekla
luxusní dort – děkujeme!
Rozloučení pro nás ten večer nebylo
jednoduché. Nikomu se nechtělo odejít!
Alespoň jsme tedy všem ženám dali na
památku krásnou růži od Fleurop.
Musíme a rozhodně chceme zmínit
i Slevomat – právě vy, kteří jste na něm
přispěli na naši výzvu „Kafe pro babi
a dědu“, jste zajistili, že všichni senioři
měli občerstvení zcela zdarma – a co si
budeme povídat, i dobré pohoštění
dovytváří událost.
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Těch lidí, kteří s námi vytvořili
nezapomenutelný večer, je víc: Zdeněk
Pilecký (Zig Zag tap&swing), Adéla
Zejfartová & Sunny Swing, Jeepers
Creepers; Paradance, DJ James Wing
& K. J. Sax (Kateřina Janečková);
Tereza Tobiášová; kolegové
a dobrovolníci a jsou to také všichni,
kteří přišli.
Děkujeme všem partnerům, že nám
umožnili vytvořit nezapomenutelný večer
a oslavit tak Mezinárodní den seniorů ve
velkém!
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PŘÁNÍČKA
PRO PRARODIČE
VE SPOLUPRÁCI
S ALBI

Krásné přání
vždycky zahřeje!
1.10. je DEN SENIORŮ, Den všech babiček a dědů. Nadace Krása pomoci jej slaví
pravidelně – se svými klienty, osvětou i činnostmi po celé republice. Jednou z nich
byla přáníčka pro prarodiče, která vznikla ve spojení s ALBI. Přáníčka si mohli lidé
ZDARMA vyzvednou na všech prodejnách ALBI, Nadace Krása pomoci je rozvezla
i lidem, kteří si pro ně sami nezajdou – například do Domova důchodců Tmavý důl
nebo do jedné ze školek.
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VÁNOCE
100 tašek, 2 dny, dobrovolníci, auta
i metro a desítky usměvavých tváří –
Vánoce 2021 se nám fakt vydařily!
A co našli ve vánočních taškách?
Praktické dárečky z DM drogerie,
vitamíny od Zdravotnické skupiny EUC,
chytré bloky od ALBI, drinky MANA,
časopisy Mladý Svět, dezinfekce od
Intermarket Company, respirátory od

Batist Medical, Actimely od Danone,
letáčky od Praha.eu, výrobky klientů
Domova důchodců Tmavý Důl,
perníčky od Jitky Flower, čističe
vzduchu od firmy Richter a Kama
elektro. A pro potěchu také krásné
výrobky od dětí ze ZŠ Kbely. My jsme
přidali ještě vánočky a cukroví,
protože potěšit je třeba nejen duši, ale
i žaludek.

fotocredit Greta Blumajerová
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VÁNOČNÍ
NADÍLKA OD
MALL.CZ

Již druhým rokem potěšili naše klienty
také zaměstnanci MALL.cz, kteří pro
ně připravili překvapení v podobě
praktických dárků, jako jsou varné
konvice, mobilní telefony, tlakoměry,
vyhřívané dečky a další. Nadílka to byla
veliká a obdarovali tak více než 30

seniorů! Velké díky firmě patří také za to,
že zákazníci mohou na e-shopu
MALL.cz přihodit příspěvek na
podporu seniorů.

fotocredit Greta Blumajerová
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BEAUTY
OF HELP
AWARD

Cenu Beauty of Help Award uděluje
Nadace Krása pomoci lidem, kteří jsou
i ve vyšším věku aktivní a inspirují
ostatní napříč generacemi.
V roce 2021 získal toto ocenění Jiří
Kylián, legendární světový choreograf
a tanečník, který nám všem dokázal, že
za svým snem se dá protančit a že –
Kdo tančí, nestárne!
Cenu z dílny Rückl předala Taťána
a ředitelka Nadace Soňa ku příležitosti
společné večeře v Obecním domě.
První ocenění jsme předali
francouzskému herci Pierrovi
Richardovi, druhé Karlu Gottovi
a třetí skvělé ženě Medě Mládkové.
Všichni ocenění celý svůj život
dokazovali, že věk je jen číslo.
fotocredit Greta Blumajerová
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CO DALŠÍHO
SE NÁM PODAŘILO
ZVLÁDNOUT
A KDE JSTE NÁS
MOHLI POTKAT
V ROCE 2021

26. 3. – 1. 4. Online konference
Equal Pay Day 2021
Dvanáctý ročník konference
a mentoringu Equal Pay Day pořádaný
Business and Professional Women ČR
proběhl opět v online formátu a v roli
mluvčí a mentorky v tématech rovného
postavení žen ve společnosti se
představila i Taťána Kuchařová a Míša
Stachová.

29. 4. – Mezinárodní den tance

Nezaháleli jsme!
:)

Mezinárodní den tance je od
roku 1982 celosvětově
uznávaným svátkem zapsaným
pod UNESCO. Oslavy v ČR
každoročně připravuje
Art4People a pro rok 2021
jsme se stali partnery této akce.
Zapojili jsme se do tradičního
flashmobu a společně tak šířili
myšlenku, že tanec je pro
všechny generace
a „Kdo tančí, ten nestárne!“

11. 5. – Rikša pro ostravské seniory
Díky charitativní tombole společnosti
B of B cars mohlo Dobrovolnické centrum
ADRA Ostrava koupit rikšu, která nyní slouží
pro vyjížďky dobrovolníků a seniorů. První jízda
rikšou se konala v Ostravě-Porubě na Hlavní
třídě a v roli řidičky byla Taťána.
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8. 6. – Křest knihy Taťány
Naše Táňa křtila knížku POKRAČOVÁNÍ
PŘÍŠTĚ a my u toho samozřejmě nesměli
chybět, pozvali jsme také naše klienty
a dobrovolníky. Bylo to velmi příjemné setkání
v krásných prostorách zahrady Anežského
kláštera a všichni jsme si ho moc hezky užili.

15. 9. – Veletrh sociálních služeb v Edenu
Zúčastnili jsme se Veletrhu sociálních služeb na
Praze 10. Byla to jako vždy velmi povedená
akce, na které návštěvníci mohli získat na
jednom místě informaci o fungování sociálních
a zdravotních služeb na Desítce. I my tam byli
nepřehlédnutelní.

23. 6. – Oslava narozenin
a předání šeku
Na konci června jsme se zúčastnili
velmi milé akce - narozenin Lilie
Khousnoutdinové spojené
s narozeninami jejího Nadačního
fondu Propolis. Bylo to setkání
krásných a inspirativních lidí, ale
nejenom to. Obdrželi jsme výtěžek
v hodnotě 121 000 Kč z prodeje
kalendářů projektu Jsem žena, jsem
Evropa. Moc si toho vážíme!

21. 9. – Charitativní bazárek Luxury bags
Po roční odmlce způsobené Covidem jsme mohli
opět uspořádat ve spolupráci s Luxury bags
charitativní bazárek. Uskutečnil se v nádherných
prostorách Máj 4. patro a atmosféra byla
jedinečná!

16. 7. – Dobroden
Zažili jsme Dobroden s Dobrovolnické
centrum ADRA Brno a firmou NXP Česká
republika v Domově pro seniory Mikuláškovo
náměstí. Zdrželi jsme se i na opékání špekáčků
s klienty a byla to moc hezká akce. Brněnská
Adra je náš dlouhodobý parťák, moc rádi
a s nadšením sledujeme jejich projekty.

Návštěvníci měli možnost užít si beauty day se
vším všudy a pořídit si zajímavé kousky do své
garderoby. Děkujeme všem, kdo obětovali část
svého šatníku pro dobrou věc, ale i těm, kteří si
odnášeli plné tašky domů. Stejně jako
v předchozích ročnících darovala i společnost
Luxury Bags zboží ze své nabídky a jejich
podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.
Poděkování patří také dalším partnerům a firmám
Tonak, Líčírna organics, Iuvenio, Tomáš Arsov
a sociálnímu podniku Dobro dílo a dalším.
Celkový výtěžek z akce byl úžasných 101 000 Kč,
které putují na pomoc seniorům.
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25. 9. – 30 let Charity Šternberk
Charitu Šternberk a její program
Podzim života podporujeme
dlouhodobě. Moc nás potěšilo, že
nás pozvali na oslavu jejich jubilea.
Atmosféra byla velmi příjemná
a měli jsme možnost zúčastnit se
také benefičního koncertu skupiny
Hradišťan. Charitě přejeme do
dalších let vše nejlepší!

19. 10. – 15. 11. – Virtuální běh pro babi a dědu
Ve spolupráci s Night Run se uskutečnil další
charitativní virtuální běh pro podporu
důstojného stárnutí. A nebyli bychom to my,
kdybychom si nešli zaběhat taky! Vidět jste nás
mohli třeba v Riegrových sadech.

14. 10. – Jindřichohradecké ošetřovatelské dny

25. 11. – Mezinárodní den
za odstranění
násilí na ženách

Naše koordinátorka péče a podpůrných služeb
Blanka se zúčastnila konference na téma
Problematika seniorů netradičním pohledem.
V rámci programu odprezentovala náš program
Doma bez obav a její příspěvek měl velmi
pozitivní ohlasy.

Připojili jsme se k iniciativě
Orange the World
organizovanou UN Women
a naše ředitelka Soňa se
zúčastnila setkání na
švédském velvyslanectví.

26. 10. – Křest knihy FAMÓZNÍ!
Na začátku byla Mirka van Gils Slavíková,
famózní žena a cukrářka, která vydala novou
knihu Famózní! a rozhodla se křest knihy
spojit s podporou seniorů. Díky dražbě
fotoobrazů jsme tak získali krásných 55 100 Kč
a za podporu velmi děkujeme! Naše ředitelka
Soňa za to vtiskla svou čokoruku do knihy.

21.10. – Vernisáž charitativní
výstavy Adama Jílka
Od 21.10. do 2.11. proběhla na Staroměstské
radnici charitativní výstava realistických obrazů
Adama Jílka, talentovaného malíře a člověka se
srdcem na správném místě. Část z výtěžku
z obrazů putuje na náš projekt Doma bez obav
a za to velmi děkujeme! Poděkování patří také
Magistrátu hlavního města Prahy za podporu
této akce.

fotocredit Greta Blumajerová

24. 11. – Kulatý stůl
Taťána byla hostem na kulatém stolu
NN pojišťovny. Společně s dalšími
významnými osobnostmi
a profesionály diskutovali na téma
„Češi a péče aneb Když člověk míní
a život mění“. Byla to velmi příjemná
akce ve společnosti inspirativních lidí!
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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, Patricie Pagáčová
nebo třeba Karel „Kovy“ Kovář. Uspořádali sbírku a přes speciální
webovou stránku vybírali místo dárků finance na pomoc
seniorům.
Slavíte narozeniny nebo významné jubileum? Přizvěte své blízké
a darujte ho potřebným prostřednictvím výzvy na darujme.cz.

NOVINKY
Z NAŠEHO E-SHOPU
Láhev - Studentský projekt Glass2go, který
neskončil ve školním šanonu. Studenti umělecké
školy navrhují atraktivní designy a vyrábějí originální
skleněné láhve. Projekt je založen na myšlence
redukce plastů. Jedná se o jedinečný produkt,
z jehož prodeje společně s vámi posíláme pomyslný
vzkaz v láhvi těm, kteří pomoc potřebují – seniorům.

Můžete nám poslat DMS.
Text: DMS FONDSENIORU 30 nebo
60 nebo 90. Číslo: 87 777.

Oblečení, které hrdě nese naše jméno - Zas
nevíte, co na sebe? Vezměte si něco
Krásného!

DMS stojí 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč
a my dostaneme vždy o korunu méně.

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.

Pomocná ruka seniorům - Čas je ten nejkrásnější
dárek, který můžete dát. O Vánocích jsme si jej
darovali s každou návštěvou. Darujte sobě nebo
blízkým hodiny péče o ty, kteří rodinu nemají.
Poukazem na 4 nebo 6 hodin darujete čas, ve
kterém seniorovi pomůžeme zajistit kompenzační
pomůcky nebo vyznat se ve složitých úředních
formulářích. Darujte dobrý skutek – darujte ruku
pomoci.

ZAPOJTE
SE TAKÉ
VY

Jógamatky s dobrým úmyslem - Stejně jako je
v životě důležitá láska, poslouží i TVÁ KRÁSKA.
Podložka s dobrými úmysly, co má péči o seniory na
mysli. A modelka na fotce je naše paní Mili!
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HLEDÁME
10 000
SUPERHRDINŮ!

„SUPERHRDINA
JE OBYČEJNÝ ČLOVĚK,
KTERÝ DĚLÁ
NEOBYČEJNÉ ČINY.“

Péče o jednoho seniora nás
průměrně měsíčně stojí
1500 Kč. Částka je
proměnlivá s ohledem na
náročnost individuálních
potřeb klienta. Pokud
najdeme 10 000 superhrdinů,
kteří zadají trvalý příkaz na
100 Kč měsíčně, pomůžeme
za rok 8 000 lidem.

Díky pravidelným
příspěvkům můžeme
plánovat činnost na další
měsíce. Víme, o kolik seniorů
budeme schopni se postarat.
Máme jistotu, že tady pro ně
můžeme být dál.
Pravidelní dárci jsou naši
superhrdinové!
66 / 67

Výroční zpráva 2020 / Nadace krása pomoci

Panu J. zemřela žena. Ve svých
93 letech pro něj bylo velmi náročné
zajišťovat sám všechny praktické
záležitosti spojené se ztrátou
životního partnera. Pana J. naše
koordinátorka doprovodila do pohřební

služby, poté s ním byla vyzvednout
urnu, zajistili společně nový občanský
průkaz. Dále ho doprovodila na Správu
sociálního zabezpečení, kde společně
zažádali o vdovecký důchod. Také ho
provázela celým procesem řešení

pozůstalosti u notářky. Poté společně
rušili účet zesnulé manželky a převáděli
platby, které odcházely z účtu manželky
na účet pana J. Po celou dobu, kromě
praktického zařizování, vedli hovory
o zesnulé manželce, které panu

J. pomáhaly celou situaci překonat. Naše
koordinátorka s panem J. strávila celkem
30 hodin a v kontaktu jsou i nadále.

si podala žádost do domova pro seniory
v rodném kraji a požádala nás, abychom
se zúčastnili sociálního šetření, protože
ví, že všechno sama neuhlídá
a nezapamatuje si. Začali jsme postupně
plánovat její stěhování. Do toho jsme
narazili na problémy s bankou, protože
všechna hesla dříve spravoval syn.

V dědickém řízení po synovi se vyskytly
nesrovnalosti a paní si vzala na pomoc
právního zástupce, se kterým jsme jí
pomohli komunikovat. Pak přišlo na
řadu vyklizení bytu. Zabalit a vyrovnat
se se vzpomínkami nebylo jednoduché.
Vypověděli jsme nájemní smlouvu,
zařídili test na Covid. Vše muselo na

den sednout, aby nedošlo k prodlevě.
Odhlášení elektřiny, vrácení polohovací
postele, odhlášení internetu, vrácení
routeru a předání bytu městské části už
naše koordinátorka dělala na základě plné
moci v době, kdy se paní Eva zabydlovala
v novém domově. Naše koordinátorka
s paní Evou strávila 110 hodin.

PAN J.

PANÍ EVA

Paní Eva bydlela v domě s pečovatelskou
službou v Praze. Přestěhovala se sem ze
severních Čech, aby byla blíž k synovi.
Syn zemřel a paní Eva zůstala na
všechno sama. Přes žal, který cítila,
potřebovala vyřídit praktické záležitosti
a chtěla pryč z Prahy, protože už ji tady
nic nedrželo. Potkali jsme se ve chvíli, kdy
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NAŠE
SUPERHRDINSKÁ
KAMPAŇ
V ULICÍCH

CHCETE SE STÁT
SUPERHRDINSKOU
FIRMOU?

S každým naším firemním partnerem se domluvíme na takové
spolupráci, která vyhovuje oběma stranám. Pokud chcete
zapojit své zaměstnance, oslovit klienty nebo posílit
spolupráci s partnery, ve všem Vám umíme vyjít vstříc. CSR
pro nás není jednostranná pomoc firmy neziskovce. Je to pro
nás dlouhodobá vzájemně prospěšná spolupráce, která
zahrnuje jak marketing, tak HR Vaší firmy. Ozvěte se nám
a vymyslíme něco výjimečného.

JSME TU PRO VÁS!
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GRANTOVÁ PODPORA

KOHO JSME
PODPOŘILI?
V roce 2021 jsme v rámci naší
nadační podpory rozdělili mezi
neziskové organizace neuvěřitelných
1 681 001 Kč. Podpořili jsme
14 organizací v rámci každoročního
grantového řízení a 4 organizace
v rámci mimořádného grantového řízení.
Granty udělujeme ve 4 oblastech –
pomoc seniorům zůstat v domácím
prostředí, aktivní a radostné stáří, stáří

DC ADRA, o.p.s. – Brno

50 000 Kč

dobrovolnický program

DC ADRA, o.p.s. – České Budějovice

50 000 Kč

dobrovolnický program

DC ADRA, o.p.s. – Havířov

50 000 Kč

dobrovolnický program

DC ADRA, o.p.s. – Ostrava

70 000 Kč

dobrovolnický program

Charita Šternberk

362 641 Kč

projekt "Podzim života"

Spokojený domov Mnichovo Hradiště

50 000 Kč

terénní pečovatel. služba

Domácí hospic Vysočina

75 000 Kč

domácí paliativní péče

Nadace dodržela pravidla pro
rozdělování nadačních příspěvků.

Maltézská pomoc

50 000 Kč

osobní asistence

Hospic Sv. Jiří Cheb

50 000 Kč

domácí paliativní péče

Jejich detailní popis je ve Statutu, který
je ke stažení na webových stránkách.

AkSen – Praha

60 000 Kč

aktivní stáří

Spolek Hurá na Výlet! – Chrudim

50 000 Kč

výlety pro seniory

Centrum Ententyky – Slavkov u Brna

25 000 Kč

mezigenerační propojení

Terapeutická linka Sluchátko

360 219 Kč

provoz terapeutické linky

Právě teď o.p.s.

20 000 Kč

online programy pro
aktivní seniory

vnímané s respektem, podpora
domácích pečujících.
Info na:
www.krasapomoci.cz/pro-neziskovky/

MIMOŘÁDNÝ GRANT

1 681 001 Kč

Charita Hlučín

107 000 Kč

vybavení multifunkční
místnosti pro seniory

Farní Charita Litoměřice

190 000 Kč

nákup polohovacích lůžek

Thaddäus Haenke Society z.s.

51 141 Kč

rostliny seniorům

Světlana Selzerová

10 000 Kč

senioři pomáhají seniorům

S vámi pomáháme
seniorům po celé ČR.

PRO 14 + 4 ORGANIZACÍ
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INDIVIDUÁLNÍ
PODPORA

KOHO JSME
PODPOŘILI?

49 919 Kč jsme věnovali seniorům
formou individuálních nadačních
příspěvků. Z příspěvků byly hrazeny
především kompenzační pomůcky, které
přispívají ke zvýšení jejich kvality života.
Na Nadaci se obracejí také senioři, kteří
potřebují finanční pomoc, aby si mohli
pořídit pomůcku, kterou nutně potřebují.

Jedním z nich je pan Terč, který od
Nadace získal příspěvek na nákup
nového elektrického skútru. Díky němu
si může nejenom zajet na nákup
a zařídit všechny věci, které potřebuje,
ale také na výlety. Pravidelně nás
o svých výjezdech informuje a my mu
přejeme hodně šťastně najetých
kilometrů!

MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST
PRO SENIORY
Charita Hlučín nás požádala o finanční
příspěvek na rekonstrukci multifunkční
místnosti pro seniory. Díky firmě NN
pojišťovna, která prostředky věnovala,
jsme mohli jejich žádosti vyhovět
a získali od nás tak dar ve výši

107 000 Kč. Díky těmto financím
vytvořili pro jejich klienty příjemné
zázemí, ve kterém se mohou scházet
a společně trávit čas ať už při různých
aktivizačních programech nebo si nad
šálkem dobré kávy či čaje popovídat.
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ŘÍKAJÍ O NÁS
„Jsem moc ráda za vše, co se mi dostává, hlavně ta péče a přístup ke starému
člověku. S tak mladými a spolehlivými lidmi jsem se za celý život nesetkala.“
Klientka paní R., 90 let

„Teď budu mít celý den krásný jenom proto, že jste zavolala.“
Klientka, 91 let
„Na Vás je vidět, že Vás to v práci pořád baví, je skvělé vědět, že i po letech se na
Vás můžu opět obrátit a že stále tak dobře fungujete.“
Paní V. - pečující

„Moc děkuji za promptní reakci. Jste člověk na svém místě.
A jsem moc ráda a vděčná, že mi pomáháte.
A taky vím, že mi pomůžete, když bude třeba.
A za to Vám patří mé nekonečné poděkování.“

„Vy jste takový můj anděl, který mě tady drží a vždycky mě trošku povytáhne
nahoru…a když teď s Vámi mluvím, tak si to zase uvědomuju.“
Klientka paní Š., 79 let

„Děkuji za ochotu, rychlost a precizní informace. Zkusil jsem po své ose a mám již
příslib komunikace a řešení z PS Praha 10. Tak snad vše dopadne dobře a službu
od listopadu nastavíme. Moc jste mi pomohla se zorientovat a doufám, že vše již
zvládneme, jinak bych se ozval s případnou radou, či dalším postupem.
Přeji Vám krásný den a ještě jednou Vám děkuji za vstřícnost.“
Pan A. – pečující

„Jsem ráda, že jsem zavolala, to je taková injekce do života. Když voláte, tak mám
pocit, že nejsem úplně odepsaná a že mě ještě někdo opravdu vnímá.“
Klientka paní Z., 78 let

„Moc děkujeme za Váš zájem a čas, který investujete do podpory naší organizace.
Velké díky za všechny pracovnice Charita Šternberk.“
podpořená organizace

STŘÍPKY Z MAILŮ
PROJEKTU ZLATÁ PRÁCE

Chtěla bych Vám poděkovat za doporučení, sama bych inzerát nenašla. Stejně tak
za Zlatou práci, kterou děláte a kterou jsem pod heslem 50+ ve chvíli jisté
“sebelítosti" vygooglila a zareagovala.
Určitou jistotu mi dává i fakt, že se mohu na vás i nadále obrátit.
Pokud vše klapne, klidně mě můžete uvést jako příklad pomoci.
S pozdravem, Ivana

Klientka paní N., 82 let

Dobrý den, paní Musilová,
chci Vám popřát k Vánocům a novému roku jen to nejlepší, hodně sil a zdraví.
Myslím na Vás s pocitem velkého vděku, že mám práci a můžu myslet
o budoucnosti.
Zdravím z COVID centra.
Světlana

Dobrý den, paní Musilová,
poslední týden jsem absolvoval 6 pohovorů, z toho 2x druhé kolo.
K 3.5. mám domluvený nástup na zajímavou pozici Specialista podpory prodeje.
Děkuji Vám velice za Vaši ochotu, čas a pozornost, kterou jste mi věnovala.
S přáním hezkého dne
Milan
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Na fotografii je i kolegyně, která začala spolupracovat s Nadací v roce 2022.

NÁŠ TÝM

Ředitelka – Soňa Hušek Morawitzová
Výkonná asistentka a péče o dárce – Kristýna Buňátová
Account manager – Dana Sklenaříková, Michaela Miřátská
Koordinátorka péče – Blanka Roušalová
Koordinátorka péče – Michaela Novotná
Koordinátorka péče – Kristýna Galíková
Koordinátorka dobrovolnických programů – Jarka Kostohryzová
Koordinátorka projektu Zlatá práce – Kateřina Musilová
Social Media Manager a PR – Kateřina Toholová
Psycholožka – Veronika Valentová
Externí spolupráce – Michaela Stachová, Greta Blumajerová
SPRÁVNÍ RADA:
Taťána Kuchařová – předsedkyně SR
Jan Procházka
Klára Drechslerová

DOZORČÍ RADA:
Marcela Tomášková – předsedkyně DR
Ondřej G. Brzobohatý
Věra Sekyrová Terzijská
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NAŠI SUPERHRDINOVÉ!

FIRMY

JSME ČLENEM

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

MOC DĚKUJEME VŠEM NAŠIM
SUPERHRDINŮM ZA SPOLUPRÁCI
A PODPORU NA SPOLEČNÉ CESTĚ PŘI
NAPLŇOVÁNÍ VIZE DŮSTOJNÉHO STÁRNUTÍ
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JAK JSME
HOSPODAŘILI
PŘÍJMY

Fyzické osoby

2 400 120 Kč

Právnické osoby

3 272 620 Kč

Dotace ze státní správy

600 578 Kč

Nadační příspěvky

695 180 Kč

Veřejná sbírka
Věcné dary

VÝDAJE

Doma bez obav – aby senioři mohli žít důstojně doma

2 321 599 Kč

PR a fundraising – Osvěta, edukace, zaznamenávání
příběhů, komunikace. Získávání nových partnerů a dárců
a péče o ně, protože bez nich bychom nemohli pomáhat
tam, kde je potřeba

1 852 323 Kč

2 088 297 Kč
434 158 Kč

Na naši kompletní účetní závěrku se můžete podívat do online verze naší výroční
zprávy, která je ke stažení na našem webu https://krasapomoci.cz/ke-stazeni/

Zlatá práce – aby lidé 50+ našli pracovní uplatnění

557 319 Kč

Finanční podpora neziskovek – naše každoroční
rozdělování financí dalším neziskovkám po celé ČR

1 681 001 Kč

Finanční podpora jednotlivců – nákup kompen. pomůcek

49 919 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.,
máme také asistentku, která nám pomáhá
s administrativním chodem Nadace

1 980 003 Kč
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Fotocredit: Kindel Medi - pexels.com

INFORMACE PODLE PARAG.21
ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ:

INFORMACE O PROCESU
FÚZE SLOUČENÍM

a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne
Nadace Krása pomoci je součástí projektu Fúze vypracovaného advokátní
kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o. V rámci procesu Fúze dojde k zániku
Zanikající fundace (Nadace Krása pomoci) a k přechodu veškerého jejího jmění na
Nástupnickou fundaci (Nadace TGB), která se tak stane univerzálním právním
nástupcem Zanikající fundace. V rámci procesu Fúze dojde ke zvýšení nadačního
kapitálu Nástupnické fundace o částku ve výši 500.000,- Kč odpovídající výši
nadačního kapitálu Zanikající fundace.
Rozhodným dne Fúze je 1. 1. 2022. Tato účetní závěrka je tedy současně závěrkou
ke dni předcházejícímu rozhodnému dni Fúze.

f) Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí.
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Vážení,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o tom, že Nadace TGB, se sídlem
Zborovská 715/36, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 107 58 801, zapsaná
v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 1931
(„Nadace TGB“), jako nástupnická nadace a Nadace Krása pomoci, se sídlem
Španělská 770/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 284 21 434, zapsaná
v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 694
(„Nadace Krása pomoci“), jako zanikající nadace (Nadace TGB a Nadace Krása
pomoci dále společně „Zúčastněné nadace“), realizují ve smyslu ustanovení § 382
a násl. a § 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, proces fúze sloučením („Fúze sloučením“).
Vzhledem k výše uvedenému si Vás tímto dovolujeme informovat o tom, že
v důsledku realizace Fúze sloučením dojde k zániku Nadace Krása pomoci bez
likvidace a k přechodu jejího veškerého jmění na nástupnickou Nadaci TGB, která
se tak stane univerzálním právním nástupcem Nadace Krása pomoci, a to
s plánovanou účinností k datu 30.4.2022.
V důsledku realizace Fúze tedy nástupnická Nadace TGB z titulu univerzálního
právního nástupnictví přímo ze zákona vstoupí do všech dosud platných
a účinných právních vztahů zanikající Nadace Krása pomoci.
Veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstanou bez jakýchkoli změn či
omezení nadále platné a účinné, aniž bude nutné uzavírat smlouvy nové či činit
jakákoli jiná právní jednání.
V případě, že budete požadovat jakékoli dodatečné informace týkající se výše
uvedeného procesu Fúze sloučením, neváhejte prosím kdykoli kontaktovat paní
Soňu Hušek Morawitzovou na telefonním čísle 724 813 377, popř. emailové adrese
morawitzova@krasapomoci.cz.

Textová podoba byla auditována a je totožná s graficky zpracovanou verzí
výroční zprávy Nadace Krása pomoci.

Místo: v Praze
Datum: 22.3. 2022

b) Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky.
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti, žádné změny činnosti nejsou plánovány.
c) Informace o výdajích v oblasti výzkumu a vývoje.
Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy.
d) Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.
Účetní jednotka nenabyla žádné vlastní akcie nebo vlastní podíly.
e) Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů.
Účetní jednotka postupuje v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně
právních vztahů v souladu s platnou legislativou.
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ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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ROZVAHA
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VÝKAZY ZISKU A ZTRÁT
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PŘÍLOHA
ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
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Anonymní dárce
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Nadace Krása pomoci

Texty:

Foto:

IČ: 28421434

Soňa Hušek Morawitzová
Kateřina Toholová
Michaela Stachová

Za krásné fotky moc děkujeme naší
krásce pomoci Gretě Blumajerové.
www.tagreta.com

Číslo účtu: 2626262626/0100
info@krasapomoci.cz

DTP:
Martin Brhel, brhel.martin@email.cz
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