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MILÍ PŘÁTELÉ
NADACE,
rok 2020 byl pro nás všechny velkou
výzvou a byl zcela jiný než roky
předcházející. Proto i naše výroční
zpráva, kterou držíte v rukou, vypadá
trošku jinak a obsahuje kapitoly jako
„Jak jsme pomáhali v době
pandemie“. Uměl by si to někdo před
pár lety představit? Asi jen s velkou
dávkou fantazie.
Nicméně přesto Vám můžeme s hrdostí
říct, že i přes veškeré změny, které se
děly v roce 2020, 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.

www.krasapomoci.cz

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.jsmehrdinove.cz
www.vyzivasenioru.cz
www.pece.cz
www.okrokbliz.cz

Díky Vám, našim partnerům, se nám
opět podařilo o kousek zvednout náš
roční rozpočet, a tím pomoci více lidem.
Bleskově jsme zareagovali na situaci
spojenou s pandemií covid-19,
přizpůsobili naši činnost i poskytovanou
pomoc a pomohli tak našim seniorským
klientům situaci zvládnout, nejen fyzicky,
ale také psychicky. O nových projektech,
které s pandemií souvisejí, si přečtete
na následujících stránkách.
Dále jsme pokračovali v projektech
Doma bez obav i Zlatá práce. Plánovali
jsme také další cestu do OSN, ale to už

jsme bohužel nestihli. Věříme ale, že
i naše zahraniční aktivity se brzy obnoví.
Rok 2020 nepřál společnému setkávání,
takže jsme se nemohli vidět na tolika
akcích, jako jsme byli z předchozích let
zvyklí. O to víc jsme ale vděční, že jste
nás podrželi a i když jsme se vídali jen
přes obrazovky počítačů, ukázali jste
nám, že se na naše partnery můžeme
spolehnout. Vězte, že i Vy se můžete
spolehnout na nás a na to, že tu
budeme, abychom pomohli.
V loňské výroční zprávě na konci tohoto
úvodníku stojí: „Těšíme se na výzvy
´kulatého´ roku 2020. Společně s Vámi se
totiž nebojíme postavit žádné výzvě!“
S tím těšením to raději letos nebudeme
přehánět, abychom to nezakřikli, ale to, že
společně s Vámi každou výzvu
zvládneme, v tom jsme měli 100% pravdu.
Poslední změnou roku 2020 byl baby
boom, který se dotkl i našeho vedení.
Proto jsou pod touto stránkou
podepsané hned dvě ředitelky. Míša,
která se s Vámi loučí, a Soňa, která
přebírá žezlo. Oběma přejeme hodně
štěstí v nových rolích a obě se na Vás
těší na společných setkáních, až to zase
bude možné (Míša bude ta s kočárkem).
Děkujeme a držme se.

Míša Stachová

Soňa Hušek Morawitzová

Taťána G. Brzobohatá

ředitelka (12/2016–2/2021)

ředitelka (2/2021–?)

předsedkyně správní rady
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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. Šíříme tak svědectví
o situaci seniorů v České republice.

„Provázíme
stárnutím
a propojujeme
generace.“

MISE,
VIZE,
HODNOTY
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DOMA
BEZ
OBAV

Projektu Doma bez obav
se již pěknou řádku let
aktivně věnujeme a máme
za sebou řadu zkušeností
a jen tak něco nás
nepřekvapí. Rok 2020 byl
pro nás ale velkou
výzvou. Tak jako všichni
jsme museli flexibilně
reagovat na situaci
a změnit způsob naší
práce. Díky pevným
základům projektu
a odhodláním nás všech
jsme to zvládli.

KONTAKTNÍ
MÍSTA
Po většinu roku jsme museli naše kontaktní místa v nemocnicích nechat uzavřená.
Na všechny jsme ale pravidelně doplňovali informační letáky s kontakty, abychom
zůstali i nadále seniorům i jejich rodinám na blízku. Rodinným pečujícím
pomáháme zorientovat se v systému sociálních služeb a dávek. Ze schůzek se
více staly telefonické hovory a poradenské maily. Za rok 2020 se na nás obrátilo
323 osob, kterým jsme poskytli 559 schůzek, ať už osobních, virtuálních či
telefonních.
Děkujeme Nemocnici Na Homolce, Fakultní nemocnici v Motole, Fakultní
nemocnici Královské Vinohrady a Ústřední vojenské nemocnici za možnost mít
kontaktní místa v jejích prostorách.

323 OSOB
559 SCHŮZEK
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KOORDINÁTOR PÉČE
A PODPŮRNÝCH
SLUŽEB
Díky třem koordinátorkám péče a podpůrných
služeb jsme v roce 2020 pomohli 138
seniorům, kterým jsme poskytli celkem 1 647
intervencí. Koordinátorky pomáhají osamělým
seniorům zajistit veškeré služby a příspěvky, aby
mohli důstojně žít v domácím prostředí. Díky naší
flexibilitě ale pomáháme i v praktických
záležitostech jako je pořízení nové trouby
či zřízení bankovního účtu.

3
KOORDINÁTORKY
1 647
INTERVENCÍ
138
SENIORŮ

fotocredit Greta Blumajerová

DOMA
BEZ
OBAV
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PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

Součástí našeho týmu je i psycholožka. Nejvíce pomáhá seniorům vyrovnat se se
změnou životní role, s postupnou ztrátou sil a soběstačnosti, ale i se ztrátou svých
blízkých – životního partnera či přátel. V souvislosti s tím se na nás obracejí
i rodinní pečující, které psychicky podporujeme v jejich nelehké životní situaci.
Objevovala se i nová témata spojená s Covidem – obavy a nejistota spojená
s novou situací. Psycholožka v roce 2020 byla v kontaktu s 25 klienty, kterým
poskytla 51 konzultací.

25
KLIENTŮ

51
KONZULTACÍ

DOMA
BEZ
OBAV
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DOBROVOLNICTVÍ

DOMA
BEZ
OBAV

Dobrovolníci si s klienty v době
covidové především telefonovali.
Návštěvy byly omezené. Klienty jsme
podporovali psychicky (dodávali sílu
a povzbuzovali, motivovali k opatrnosti),
ale také fyzicky (roznášeli jsme
s dobrovolníky nejen ochranné
pomůcky, ale i drobnosti pro radost).

Dobrovolnictví u nás je specifické
hlavně tím, že se snažíme vytvářet
opravdu přátelské a dlouhodobé vazby.
Dobrovolníci jsou pro klienty
především společníky, například na
povídaní a procházky. Idea, kterou se
snažíme naplňovat je, aby se oběma
v páru dostávalo pocitu smysluplného
trávení času a obohacení jejich života
o novou osobu a jejím prostřednictvím
i propojení generací.

27 aktivních párů a nově také
flexibilní dobrovolníci

V roce 2020 jsme museli aktivity
přizpůsobovat nejen vzhledem
k nařízení vlády, ale také pro zachovaní
zdraví našich seniorů a dobrovolníků.

Dobrovolníci věnovali klientům celkem
582 hodin. Další čas věnovaný všem
klientům nadace nelze vyčíslit (rozvozy,
balení balíčků, dělání roušek aj.)

V minulém roce nás podpořilo Ministerstvo vnitra, děkujeme.
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PŘÍBĚHY
DOBROVOLNÍKŮ

„Už skoro pět let! Čas běží jako o závod. Občas mi přĳde
téměř neuvěřitelné, že jsem spolu už tak dlouho. I když, často
mám naopak i pocit, že jsme spolu ještě déle. Čas jako by
prostě nehrál žádnou roli a ztratil se v meziprostoru. Jako
v každém jiném vztahu jsme si i my prošly hezkým
bezstarostným obdobím, radostí a veselím. Pak přišly chvíle,
kdy nám nebylo do smíchu, ale stále jsme tu byly jedna pro
druhou a byly si vzájemnou podporou. Když jsem u Krásek
pomoci začínala byla jsem ještě studentkou, která měla čas
a chtěla ho smysluplně věnovat někomu, kdo by si přál nebýt
sám a měl parťáka na pražská zpestření. Káva, divadla,
muzea... takhle jsem spolu začínaly.
Pak přišly také těžší časy, úrazy, operace, pevné pouto na
telefonech po dobu, kdy jsem poznávala sama sebe
a opakovaně jezdila do zahraničí.
Zažíváme spolu vše! Sdílíme, máme se, podporujeme se
a rozumíme si. Když má jedna z nás den na pendrek, tak se
vzájemně nakopneme a jedeme dál.... Ano, a i my stále
pokračujeme. Jako babička s adoptovanou vnučkou.
Děkujeme.
Tým Krása pomoci propojil dříve dva úplně cizí lidi, kteří by
bez pomoci nadace k sobě stěží našli cestu.
Jste anděli strážnými mnohých opuštěných dušiček, které
díky Vám nacházejí pestré barvy života a radosti! S velkou
vděčností a poděkováním za čas i podporu.“
Dobrovolnice Jitka
14 / 15
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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
SENIORSKÝCH
KLIENTŮ

JAK NA TĚ MYSLÍM
Jak na tě myslím?
S úsměvem vycházejícího slunce,
jež z nočního spánku vítá den,
s krásou rozkvétajících květů,
jež obrací se za sluncem,
s něhou slunečních paprsků,
jež teplem svým kraj laskají,
s radostí hravého dítěte,
které procitlo ze spaní,
s touhou jarního večera,
jež milostným volá hlasem,
s láskou silnou jak život sám,
tak stále na tě myslívám!
Věra Koudelová,
85 let

ÚSMĚV
Nikdo není tak chud by úsměv
nemohl dát.
A nikdo tak bohat kdo by jej
nepotřeboval.
Úsměv obohacuje ty, kteří jej
přĳímají.
Aniž ochuzuje ty, kteří jej dávají.
Trvá jen okamžik, ale vzpomínka na
něj je věčná.
Věra Koudelová,
85 let

zdroj:unsplash.com
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TULIPÁNY ŽLUTÉ...
Ty tulipány žluté co jsi mi dal,
krásné jsou a pohledem žádostivé,
z retů mých tys mi slova vzal,
když odcházel jsi ode mne.
Vím, že květy jsou i nadějí,
a Ty přĳdeš opět ke mně lásko má,
vždyť těžké je žít v odříkání,
když srdce mé k Tobě utíká.
Věra Koudelová,
85 let

ZPÍVALY VODY.
Tapiserie pí Drahomíry
vyjadřuje naději a lásku.
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PROJEKT
ZLATÁ
PRÁCE

Projekt Zlatá práce jsme spustili již
v roce 2018, ale během roku 2020
začal nabírat rychlost.
Na jedné straně poskytujeme
poradenství a konzultace kandidátům
50+ a na straně druhé na sebe
navazujeme společnosti, kterým slovo
diverzita a zaměstnávání lidí vyššího
věku není cizí.
Během minulého roku jsme podali
pomocnou ruku více jak 100 lidem
hledajícím uplatnění. Nebylo to zrovna
jednoduché vzhledem ke koronavirové
pandemii, kdy se většina setkání konala
online přes dostupné technologie nebo
formou emailu či telefonního rozhovoru.
Některé konzultace byly jednorázové,
ale většina byla založena na
dlouhodobější spolupráci.
Kandidáti získali rady a tipy, jak správně
sepsat životopis a motivační dopis
přímo na míru pracovní nabídce, na
kterou se hlásili. Vyzkoušeli jsme si
s nimi pohovor na nečisto, poradili
jsme, kde a jak nejlépe hledat volná

pracovní místa. Součástí poradenství
byla také práce na seberozvoji.
Zaměřili jsme se na vzdělávací aktivity,
realizovali jsme průzkum mezi
kandidáty na téma IT dovedností
a následně na to vytvořili nabídku
kurzů. Kandidátům jsme také pomáhali
s vytvořením profilu na LinkedIn nebo
doporučovali další návaznou síť
vzdělávacích organizací. Zdroj inspirace
a rad tvoří také náš blog.
Všechny tyto činnosti měly vést
k uvědomění si vlastní hodnoty
klientů a zvýšení sebevědomí jakožto
nezbytného předpokladu pro úspěšné
zvládnutí výběrového řízení.
Nezaháleli jsme ani na poli spolupráce
s firmami a šíření osvěty na téma
zaměstnávání lidí v předdůchodovém
věku. V roce 2019 jsme si nechali
vypracovat ve spolupráci s IDEA
CERGE EI studii na téma Odchody do
důchodu v ČR. A v září 2020 jsme na
toto téma uspořádali kulatý stůl. Dále
jsme se začali intenzivně vzdělávat

a pronikat do tématu Age
managementu. V roce 2021 bychom
rádi začali do spolupracujících firem
Age management zavádět formou
poradenství, auditů či nastavením
strategie.
S několika firmami jsme si nastavili
i systém doporučování našich

klientů na volné pozice, pokud náš
kandidát odpovídá hledanému profilu.
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.

ZLATÁ
PRÁCE

• 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 výkonnými
pracovníky, neovládají práci na PC apod.,
což mnohdy nemusí být pravda

Vývoj průměrného věku pracujících od roku 2010 do roku 2019

43,3

Zlatá práce - onepager

průměrný věk pracovníků,
který se bude zvyšovat

Zlatá práce - bog

Zdroj: ČSÚ, výběrové šetření pracovních
sil k 30.6.2019

PROPOJENÍ KANDIDÁTA S FIRMOU
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•
•
•

AGE MANAGEMENT

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
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

50+ ?

Financování
•
•
•
•
•

Kandidáti

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

1.
2.
3.
4.
5.

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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JAK JSME
POMÁHALI
V DOBĚ
PANDEMIE
Na vyhlášený nouzový stav jsme
reagovali velmi pružně. S cílem
podchytit rizikovou skupinu
osamělých seniorů jsme upravili naše
pravidelné aktivity. Osobní schůzky
s klienty či partnery nahradil kontakt
telefonický a e-mailový. Také v rámci
týmové komunikace jsme nejednou
ocenili výhody moderních technologií!
Naše kontaktní místa v nemocnicích byla
uzavřena a nahradila je práce v terénu.
Zhruba od poloviny března do konce
května jsme ve spolupráci s našimi
partnery a dobrovolníky plánovali
a realizovali závozy potravin, léků,
ochranných pomůcek nebo něčeho pro
potěšení do domácností klientů.
Zprostředkovávali jsme dovážku obědů
a komunikovali s úřady. Pro 15 našich
nejohroženějších klientů jsme po dobu
dvou měsíců zajistili díky Breakfaststory
denně rozvoz teplého obědu zdarma.
Celkem jsme za období nouzového stavu
napočítali neuvěřitelných 936
intervencí – intervencí rozumíme
telefonický poradenský hovor, osobní
návštěvu, pochůzku na úřadě, jednání
jménem klienta na úřadě, poradenství
pro naše dobrovolníky apod. Do péče
nám přibylo přes 100 nových klientů.
Zajišťovali jsme komplexní
poradenství a podporovali jsme

mediální gramotnost seniorů – denně
jsme trávili hodiny na telefonu
uklidňováním a vysvětlováním aktuálního
dění našim klientům. Nabízeli jsme
pomoc psycholožky pro případ, že na
seniory současná situace nebo fakt, že
se nemohou vídat se svými blízkými,
dopadá více. Zaměřovali jsme se na
osvětu. Zabývali jsme se aktuálními
tématy jako jsou správná výživa seniorů,
psychohygiena či na způsob komunikace
se seniorem.

JARO
2020

936
INTERVENCÍ
100
NOVÝCH KLIENTŮ

Zůstávali jsme v kontaktu s našimi
spolupracujícími organizacemi
a vzájemně se podporovali. Navázali
jsme také bližší spolupráci s domovy pro
seniory na celorepublikové úrovni.
Zvláštní pozornost jsme věnovali těm
domovům, které se s cílem ochránit své
klienty uzavřely do dobrovolné karantény.
Domovu pro seniory Chodov, kterému se
bohužel nákaza nevyhnula, jsme
zprostředkovali vitamínovou injekci od
Fruitisima. Po celou dobu krize jsme
rozesílali do organizací pečující o seniory
ochranné pomůcky, hygienické potřeby,
čokoládu nebo i boty nejen pro seniory,
ale také pro personál. V době
nouzového stavu jsme rozeslali
stovky balíčků napříč celou ČR.
Rozvoz byl hladký díky spolupráci se
Zásilkovnou, která se o vše postarala.
A co v balíčcích bylo?
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TYTO PRODUKTY
PUTOVALY PŘES NÁS
PŘÍMO K SENIORŮM
NEBO DO DOMOVŮ
PRO SENIORY:

Colgate - Palmolive ČR spol. s.r.o.
– 3 537 ks kosmetických produktů
PROFIMED s.r.o.
– 360 ks kosmetických produktů
Unilever ČR spol. s.r.o.
– 138 ks kosmetických produktů
MANA (Heaven Labs s.r.o.)
– 1 000 ks mana drink
Nutrego
– 400 ks nutridrinků
Lindt & Sprungli (CEE) s.r.o.
– 130 kartonů, tj. 2 627 ks čokolád
EMCO spol. s.r.o.
– 20 kartonů mysli ovesných kaší
DMHERMES TRADE s.r.o. (Bombus)
– 1 000 ks tyčinek
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.
– 2 732 ks vitamínů a doplňků stravy
St.Martin

Baťa a.s.
– 33 kartonů obuvi a cca 1 000 ks roušek
Oranjito
– dezinfekce
Eric SK s.r.o. (Fusakle)
– 100 ks ponožek
Four Seasons
– ložní prádlo
díky Vogue jsme mohli vybrané domovy
zásobit knihami a časopisy

Hajdu Flowers
– rozjasnili den mnoha našim klientkám
krásnými květinami
JC print s.r.o.
– pomáhalo s tiskem edukačních
materiálů pro naše klienty
a propagačních materiálů pro Nadaci
BMW
– nám zapůjčilo po dobu nouzového
stavu svůj auťák, abychom mohli vše
v klidu a efektivně rozvézt.

– napekl buchty a štrúdly pro seniory
Breakfaststory ve spolupráci
s Kuchařkami bez domova
– zprostředkovali obědy pro seniory
Svět rovnátek
– zajistil nákupy pro 11 klientů, kteří byli
doma v karanténě
Sev.en Services s.r.o.
– 5 000 ks respirátorů – KN95 FFP 2
Pietro Filipi
– 500 ks roušek
BeWooden
– 250 ks roušek
Seniorems radostí
– 300 ks roušek
Manemo
– roušky
Iuvenio
– 100 ks filtrů do roušek
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ZA FINANČNÍ
PODPORU,
ABYCHOM MOHLI
POKRAČOVAT
V PRÁCI
A PŘIZPŮSOBIT JI
NOUZOVÉMU
STAVU,
DĚKUJEME:

PennyMarket s.r.o.
– 700 tis. Kč – náš dlouholetý partner,
který nám i teď podal pomocnou ruku

Havel Partners
– 100 tis. Kč na projekt Virtuální realita
pro seniory

NN
– 307 tis. Kč a navíc společný NN Charity
Night Run, na kterém se
vybralo155 500 Kč

Alza.cz a.s.
– nás zařadila mezi projekty Souhvězdí
pomoci a díky podpoře zákazníků jsme
vybrali téměř 80 tis. Kč na nákupy
základních potravin pro seniory

CBRE s.r.o.
– 300 tis. Kč k přerozdělení mezi vybrané
projekty
Livesport
– 200 tis. Kč na projekt Hrajeme do oken
Karel Komárek Family Foundation
– 100 tis. Kč na náklady spojené
s rozvozem potravin a léků a na
psychologickou podporu seniorů
v karanténě

PODPOŘILI NÁS JAKO
(NEJEN FIREMNÍ)
DOBROVOLNÍCI:

... a pomohli nám tak například s přípravou balíčků a rozvozy nebo osvětou
a propagací
zaměstnanci NN

Robert Králíček

zaměstnanci Letiště Václava Havla
Praha

Pop Agency

Ta Greta s.r.o.
– děkujeme za krásné fotky

Jaume

Lukáš Holík

Slevomat
– díky voucheru na Slevomatu bylo
vybráno 25 tis. Kč na podporu seniorů
Eclot Gaming
– 11 tis. Kč.
Veidec
– 10 tis. Kč.
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Senioři mají obvykle omezený rozsah
možné aktivity, o to více v tomto období.
Proto jsme přišli s projektem Virtuální
realita proti samotě. Pomocí virtuální
reality mohou senioři hrát hry, cestovat
i relaxovat! Mají tak nejen novou interakci,
ale jedná se také o trénink pozornosti,
paměti či soustředění.
Děkujeme Havel & Partners za poskytnutí
daru, díky kterému jsme VR set a tablet
mohli pro seniory pořídit.
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PODZIM
2020

Soustředili jsme se nejen na rozvoz
nákupů, zajištění léků a ochranných
pomůcek, ale také na problematiku
sociální izolace seniorů. Je
prokázáno, jak špatný vliv má ztráta
sociálního kontaktu na zdraví
a psychický stav starších osob.
Odloučení může představovat stejné
riziko, jako je samotná nákaza. Proto
jsme se snažili reagovat rychle.
Zapojili jsme se do projektu
Psychoterapeutická linka Sluchátko
pro seniory do domácností, domovů pro
seniory či nemocnic. Linka je bezplatná,

anonymní a poskytuje
psychoterapeutické poradenství
a nasměrovaní tam, kde lidé získají
pomoc, aby na své trápení už nebyli
sami. Sbírka běžela na Znesnaze21
a byla podpořena Nadačním fondem
Karla Janečka. Podporu
psychoterapeutům vyjádřil i Livesport
zasláním finančního daru 100 tis. Kč.
Děkujeme také firmě Sodexo za
podporu sbírky ve výši 25 tis. Kč.
Během listopadu a prosince 2020 linka
zaznamenala 250 telefonátů, celkem
operátoři strávili na lince přes 420
hodin.

250
TELEFONÁTŮ
420+
HODIN
OPERÁTORŮ
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Do telefonováni se zapojili také herci! V rámci projektu Spolu na drátě mohou
osamělí senioři telefonovat s těmi, koho do této doby vídali pouze na obrazovkách.
Herci byli většinou bez práce a tak se rozhodli potěšit a zprostředkovat nevšední
zážitek těm, kdo zůstali izolovaní doma.

Naši flexibilní dobrovolnici nám pomáhali v terénu s pochůzkami a stále častějšími
se staly kamarádské
hovory se seniory po telefonu. Svůj čas a energii se nám také rozhodli věnovat
firemní dobrovolnici, např. z NN, MALL.cz nebo rodina Kralíčkova. Bez pomoci
dobrovolníků bychom s naším malým týmem jen těžko zvládli všechny nutné
přepravy a závozy.

A pro práci v terénu jsme získali ještě dalšího velmi cenného parťáka – Rohlik.cz!
Díky kreditům od zákazníků, kteří se jimi rozhodnou podpořit seniory, můžeme
nakupovat vše online
a zdarma i s dovozem až k seniorovi domů!! Za listopad a prosinec 2020 jsme tak
rozvezli 100 nákupů. Průměrná hodnota nákupu byla 1 000 Kč.
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Domovy pro seniory se potýkaly
s nákazou u svých zaměstnanců
i klientů. Bylo pro nás velmi důležité je
v této nelehké době podpořit. Díky
našemu dlouhodobému partnerství
Havel Partners jsme darovali 10 all in
one PC do domovů pro seniory napříč
celou Českou republikou. Počítače tak
pomáhají zprostředkovat kontakt
seniorů s jejich blízkými. Opět
děkujeme Zásilkovně za pomoc
s rozesílkou. Balíky plné překvapení pro
seniory i zaměstnance (čaje,
Dobroušky, ovesné kaše, vitamíny,

500+
SENIORŮ

Figurky Dobruška a Dobroušek mají
za cíl rozšířit radost a milou energii do
osamělých obydlí seniorů a do domovů
pro seniory. Chtěli jsme tak společně
s Flami prostřednictvím figurek
seniorům vzkázat, že ačkoliv jsme
nemohli být v době pandemie naplno
s nimi, jsme tu pro ně stále, myslíme na
ně a nejsou sami. Na projektu se podíleli
dobrovolníci, kteří šili ve svém volném
čase figurky a celá řada skvělých dětí
a paní učitelek z amatérských školek
a denních stacionářů, kteří vdechli

hygienické potřeby aj.) jsme do
uzavřených domovů napříč ČR zasílali
také v průběhu celého prosince.
Senioři měli omezený rozsah možné
aktivity, o to více bylo v tomto období.
Proto jsme pokračovali v projektu
Virtuální realita proti samotě. Po celý
podzim mohli senioři z Domova pro
seniory Chodov pomocí virtuální reality
hrát hry, cestovat či relaxovat.
Nejoblíbenější se stalo pobývání
u moře a mezi slony.

10
POČÍTAČŮ

figurkám život. Do tvoření se zapojili
i nadšení jednotlivci. Celkem se
podařilo obdarovat přes 500 seniorů
(Domov pro seniory Vysočany, Domov
pro seniory Novovysočanská, DSS S.K.
Neumanna, DS ve Vroutku, klienta
Nadace Krása pomoci, Domov pro
seniory oslovené SDH Libeň, Domov
pro seniory Máchova). Zároveň jsme
rozdali 8 Flaměnek pro pečovatele
v domovech pro seniory – jako
poděkování za jejich skvělou práci, které
si vážíme.
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VÁNOCE 2020

Vánoce jsou dobou osobních setkání,
kterým bohužel rok 2020 příliš nepřál.
Věříme, že se nám to podaří našim
klientům vynahradit v roce 2021.
Pro zájemce z široké veřejnosti jsme
uspořádali online besedu na téma Jak
oslavit Vánoce, i když se nebudeme
s našimi blízkými moci setkat.
Celý prosinec jsme na našich sociálních
sítích zveřejňovali adventní výzvy
s cílem upozornit na téma samoty
seniorů, které s příchodem svátků

nabývá na síle. Seniory jsme se snažili
potěšit tou pravou vánoční nadílkou! Za
pomoci našich partnerů, kterým za jejich
štědrost moc děkujeme, jsme připravili
více než 80 dárkových balíčků! EMCO
darovalo své výborné a zdravé kaše.
Nutrego a MANA se připojily
výživovými nápoji. WELEDA nám
udělala radost kosmetickými balíčky.
Actimel zapojil své zákazníky a darovali
přes 37 tisíc lahviček plných vitamínů
a další.
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Tím ovšem naše práce Ježíškových
pomocníků zdaleka neskončila.
Adventní kalendář, který vznikl ve
spolupráci s MALL.cz, byl překvapením
pro více než 30 seniorů! A že to byly
dárky. Čistička vzduchu, mikrovlnná
trouba, masážní přístroj, vyhřívaná
deka... A naši parťáci z MALL.cz dárky

nejenom zajistili, ale také zabalili
a mnohdy vlastnoručně doručili! I když
měli tu nejkrásnější pomocnici, naši
Taťánu G. Brzobohatou. A abychom
nezapomněli, od prosince mohou
zákazníci na Mall.cz na e-shopu
přihodit k nákupu příspěvek na
podporu seniorů.

VÁNOČNÍ
NADÍLKA OD
MALL.CZ
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I V KARANTÉNĚ
JE MOŽNÉ
ORGANIZOVAT
AKCE

A naprosto nečekaně
i v této netradiční době
a díky veliké podpoře našich
partnerů, jsme se podíleli
na řadě zajímavých akcí!
Vše začalo v květnu
virtuálním charitativním
během NN Charity Night
Run, kterého se z různých
koutů republiky zúčastnilo
přes 1 300 běžců a na
podporu seniorů se vybralo
167 000 Kč. Úspěšnou akci
jsme zopakovali i na
podzim, kdy se v listopadu
zapojilo do druhého
virtuálního běhu 1 147
běžců, kteří vyběhali
krásných 167 600 Kč. Pro
veliký úspěch máme v plánu
virtuální charitativní běh
opakovat každý podzim!

1147
BĚŽCŮ

Byli jsme přizváni do projektu BrainZone a MALL.TV #kulturažije a společně
jsme uspořádali 3 online koncerty pro dobrou věc.
V rámci akce Víkend pro seniory postupně vystoupili Chinaski, Ewa Farna
a Olympic.

A protože hudba léčí a pomáhá, stali jsme se hrdým partnerem projektu Hrajeme
do oken, který propojuje hudebníky, kteří nemají pro koho hrát, s publikem, které je
nemá kde poslouchat. Společně jsme zahráli ve 12 domovech pro seniory.
Do projektu se zapojili Ondřej G. Brzobohatý, Ondřej Ruml, Marta Jandová, Elis
Mraz, Tereza Černochová a další.
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Fotocredit: Greta Blumajerová

Také hokejisté pomáhali. Fanshop
Českého hokeje daroval část zisku ze
svého prodeje a uspořádal
československé online derby! Seniory
podpořili částkou přesahující 60 tis. Kč
a my jim za to moc fandíme.
Bezpečně, spolu a hlavně JINAK – květen
se nesl ve znamení kulturních akcí.
Zúčastnili jsme se promítání filmu
Vlastníci na Vltavě ve spolupráci
s filmovým startupem Artinii. Výtěžek
ze vstupenek putoval na pomoc seniorům.
Na konci května jsme si dali s našimi
klienty rande. V kině a zároveň pod
hvězdami. Navíc bezpečně. Nádherná
auta Mercedes-Benz dovezla naše
babičky a dědečky až do Autokina pod
hvězdou, děkujeme také společnosti Fox
Hunter za tento netradiční zážitek!
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SOCIÁLNÍ
IZOLACE
S vyhlášenými opatřeními a omezením
kontaktů vstoupilo do popředí téma
sociální izolace více než kdy dříve.
Z praxe víme, jak je osamění pro naše
klienty skličující a senioři potřebují naši
pozornost nejenom v době pandemie.
Věříme, že společně jsme silnější. Proto
jsme v návaznosti na nastalou situaci
založili platformu O krok blíž – pojďme
spolupracovat, sdílet příběhy seniorů
v ČR, dobrou praxi a společně pracovat
na odstraňování stereotypů o seniorech
ve společnosti.
Aktivně vyhledáváme další neziskové
organizace, firmy, ale i jednotlivce,
kterým není téma sociální izolace
lhostejné. Připojit se k nám můžete na
https://okrokbliz.cz/.

TÉMATA,
KTERÁ
JSME
ŘEŠILI

Naším dlouhodobým partnerem při
řešení tématu sociální izolace seniorů je
Penny Market. Ten se s námi v letošním
roce opět zapojil do oslav Mezinárodního
dne seniorů a obdaroval je v tento
významný den dobrotami, květinami
a časopisem Penny. Ten je nejenom
plný inspirativních receptů, ale zákazníci
jeho zakoupením mají také možnost
přispět na náš projekt Doma bez obav.
V loňském roce jsme převzali od Penny
dva šeky v celkové hodnotě 1 340 000 Kč
a jejich podpory si velmi vážíme
a děkujeme za ni.
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VÝŽIVA
SENIORŮ
Nedílnou součástí zdravého životního
stylu seniorů je správná výživa, proto
po celý loňský rok pokračovala
spolupráce s Rohlik.cz. Klienti ocenili
v době pandemie nejenom možnost
nechat si dovést nákup až ke svým
dveřím, ale také že si mohli dopřát
potraviny, které jsou pro ně běžně
finančně nedostupné. A to díky
kreditům od zákazníků, kteří je věnovali
pro nákupy seniorů zdarma.

Vše potřebné obsahují nutričně
vyvážené drinky, které jsme díky
spolupráci s firmou Mana a Nutrego
mohli našim klientům dopřát.
V letošním roce byla dobrá imunita
důležitá víc než kdy dříve. Díky nově
navázané spolupráci s firmou Danone
jsme rozdali našim klientům a do
domovů pro seniory po celé ČR 37 000
lahviček Actimelu plných vitamínů
a probiotik.

Strava obohacená o vitamíny, minerály
a bílkoviny je pro seniory velmi důležitá.
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MEZINÁRODNÍ
DEN SENIORŮ

Jako každoročně jsme vyzvali
všechny naše sledující, aby
právě tento den šířili fotky se
svými prarodiči, poděkovali jim
nebo sdíleli nějakou společnou
vzpomínku. Zapojilo se mnoho
z vás a také mnoho známých
tváří. Všem moc děkujeme.

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
kterými se potýkají.
Ani v letošním roce jsme na oslavy
nezapomněli, právě naopak. Jednou
z nejvíce ohrožených skupin
koronavirové pandemie byli senioři, o to
víc jsme jim chtěli dopřát pořádnou

oslavu tohoto svátku. Ve spolupráci
s firmou Albi a Fleurop jsme
obdarovali seniory růžemi a přáníčky.
Proběhlo také několik koncertů
v domovech pro seniory.
Ve spolupráci s našimi partnery
BeWooden jsme ku příležitosti oslav
také vymysleli, jak lásku vyjádřit
i mimoslovně, a navíc u toho dobře
vypadat. Společnost vytvořila náramky
s nápisy “Miluju babi” a “Miluju dědu”,
které jsou stále k dostání a z ceny
náramku jde 100 korun na pomoc
osamělým seniorům. Laskavost
nestárne!
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Fotocredit: Jakub Červenka

HRAJEME DO OKEN
NA DEN SENIORŮ
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Fotocredit: Greta Blumajerová

Cena Beauty of Help představuje
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 je Pierre Richard,
druhým Karel Gott a v roce 2020 jsme
ocenění věnovali úžasné a inspirativní

dámě Medě Mládkové. Předání
proběhlo v Muzeu Kampa při příležitosti
oslav jejích 101. narozenin
a divadelního představení MEDA, který
vypráví její životní příběh.
Cenu z dílny sklárny Rückl předala
Taťána Jiřímu Pospíšilovi, který paní
Medu zastupoval.

BEAUTY
OF HELP
AWARD
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KDE
JSME SE
JEŠTĚ MOHLI
V ROCE 2020
VIDĚT?

25. 1. – Ples jako Brno
Slavnostní atmosféra, skvělá hudba, jídlo, pití,
lidé a ještě dobré skutky. Takový byl Ples jako
Brno! Díky patří organizátorům, všem, kteří přišli
a také dražitelům a účastníkům tomboly, kteří
přispěli na dobrou věc víc než 1,5 milionu korun.
Částka, kterou se podařilo vybrat, byla rozdělena
mezi 4 organizace, mezi kterými jsme byli i my.

29. 2. – Ples v Rudolfinu

I když to tento rok osobním setkáním příliš nepřál, máme radost, že i tak jsme měli
možnost zúčastnit se řady akcí.

Nádherné prostory novorenesanční památky
viděly mnoho tance, zábavy a užily si
slavnostní tóny Českého filharmonického
kvarteta i živé vystoupení kapely Chinaski.
Bylo to fantastické! Děkujeme všem, kteří
věnovali krásné dary do aukce a těm, kteří
pak aktivně dražili. Díky štědrým účastníkům
plesu se vybral 1 milion korun pro seniory
a děti.
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27. – 28. 3. – Online konference Equal
Pay Day 2020
V listopadu vystoupila naše Taťána
a ředitelka Míša na akci Equal Pay Day
Maraton, kde 60 žen mluvilo o tom, jak
využít situaci a společně vytvořit nové
způsoby vedení, práce i života. Téma
našich krásek Táni a Míši bylo:
Neztrácejme BIG PICTURE – aneb
Využijme svůj hlas, aby se věci posouvaly.

3. 6., 13. 8., 1. 10. – Hrajeme do oken
Moc rádi jsme se stali součástí projektu
Hrajeme do oken, kde hudebníci zpříjemňovali
volný čas obyvatelům domovů pro seniory.
Přišli zahrát, zazpívat a vrátit tak radost
seniorům, kteří byli v době pandemie
ochuzeni o svoje běžné aktivity. Hudbu
a radost přinesli Ondřej G. Brzobohatý, Elis
Mráz, Marta Jandová, Ondřej Ruml a další
a my byli u toho!

27. 5. – Artinii, promítaní filmu Vlastníci
na lodičkách
V květnu jsme měli možnost účastnit se
unikátního zážitku – shlédnout film Vlastníci
z lodiček! Akce vznikla ve spolupráci Artinii
a Klubu Lávka a výtěžek z akce šel na
podporu seniorů.

foto: Artinii

28. 5. – Mercedes-Benz Arena
Autokino pod hvězdou
Díky společnosti Mercedes Benz jsme mohli vzít
naše babičky a dědečky do kina – a bezpečně!
Každý klient měl svůj vůz, svého řidiče a s sebou
parťáka – dobrovolníka nebo koordinátorku péče.
Jedno "kinoauto" navíc řídila Taťána. Promítala
se nestárnoucí komedii "Zítra to roztočíme,
drahoušku!". Navíc jsme ještě dostali kávu
a dortík.

19. 8. – Setkání na pavlači
Moc si vážíme všech, kteří s námi byli (nejen)
v období karantény. Vzniklo mnoho nových
partnerství (až přátelství) a pokračovala ta
“stará”. Proto hned jak nám situace přála,
uspořádali jsme setkání v Pražském kreativním
centru, abychom se mohli se všemi opět potkat
naživo a poděkovat. Atmosféra byla úžasná!
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20. 8. – SDGs Networking
Jsme členem Asociace společenské
odpovědnosti a v srpnu jsme se zúčastnili
networkingu, kde jsme měli příležitost
navázat nová partnerství a inspirovat se. Na
akci byl představen nový katalog udržitelných
dárků, jehož součástí jsou i výrobky
z našeho e-shopu.

17. 9. Kulatý stůl – Odchody do důchodu

3. – 4. 9. – Fórum rodinné politiky 2020
Zúčastnili jsme se Fóra rodinné politiky
organizovaného MPSV v Pardubicích. Taťána se
v úvodu společně s Janou Maláčovou, Danuší
Nerudovou a Pavlem Ratajem rozpovídala
o výzvách, které nám krize (mohla) přinést.
Zmínila i náš projekt O krok blíž, ve kterém se
snažíme upozorňovat na téma sociální izolace
seniorů.

Ve spolupráci s Think-tank IDEA při Národohospodářském
ústavu AV ČR jsme organizovali kulatý stůl s panelovou diskuzí
na téma Důchod: Konec nebo příležitost? Diskutovali jsme
o možnostech, jak motivovat firmy, aby zaměstnávali lidi ve
vyšším věku a jak starší pracovníky motivovat, aby setrvali na
pracovním trhu co nejdéle.

21. 9. – Křest a dražba kalendáře
Jsem žena, jsem Evropa

4. 9. – Představení v Národním divadle,
Laterna magika – Bon Appétit!

Zúčastnili jsme se křtu a dražby kalendáře
„Jsem žena, jsem Evropa“. Kalendář
představuje 12 inspirativních evropských žen
napříč staletími, jednu z nich, držitelku
nobelovky za mír Bertu von Suttner, zde
ztvárňuje i naše Taťána. Výtěžek jde na
podporu charitativních organizací a jsme moc
rádi, že jsme jednou z nich.

Ve chvíli, kdy se trochu rozvolnila opatření,
Laterna magika uspořádala představení pro
seniory, aby jim vynahradila čas, který museli
strávit doma. Jsme moc vděční, že nás a naše
klienty na představení pozvala.
25. 9. – Schůzka v Rotary Clubu Praha City
V září také proběhlo milé setkání se členy
Rotary Clubu, kde jsme měli možnost
představit naši práci.
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ZAPOJTE
SE

Sledujte naše sítě, šiřte naše
poslání a sdílejte ho s Vašim
okolím. Zapojte se do našich
aktuálních projektů nebo
zorganizujte benefiční akci.
Charitativní běh, prodejní charitativní
snídaně či jarmark, sbírka oblečení,
výstava či divadelní představení.
Nakupujte přes givt.cz. Umístěte
kontejner na textil před Vaši provozovnu. Je
možné zakoupit voucher přes Slevomat nebo
v Souhvězdí pomoci (Alza.cz). Vybírejte dárky pro
Vaše blízké z našeho e-shopu. Máte v hlavě ještě jiný
nápad? Těšíme se!

foto: pixabay.com

STAŇTE SE
SUPERHDRINOU!

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, Patricie Pagáčová nebo
třeba Karel „Kovy“ Kovář. Uspořádali
sbírku a přes speciální webovou stránku
vybírali místo dárků finance na pomoc
seniorům.

V roce 2020 „věnovala“ svoje narozeniny
seniorům Kamila Nývltová a díky
vybraným penězům jsme mohli našim
klientům věnovat přes 70 hodin péče.
Slavíte narozeniny nebo významné
jubileum? Přizvěte své blízké a darujte
ho potřebným prostřednictvím výzvy na
darujme.cz.

WWW.JSMEHRDINOVE.CZ
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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
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.

Taška, která vás unese. Síťová taška jako kamarádka
na cesty i do města. Unese toho tolik, že budete sami
unešeni. Legendární, nestárnoucí, nadčasová,
praktická i parádní. A tahle nadační ve spolupráci
s Česká síťovka pomáhá – babičkám a dědům.

Náramek, který to řekne za tebe. Vytvořili jsme pro
vás společně s BeWooden něco opravdu speciálního.
Náramek Miluju babi a Miluju dědu. Vypustili jsme ho
do světa na Den seniorů, ale to, že máte své
prarodiče rádi, jim můžete ukázat kdykoli.

Dalším krásným doplňkem je náramek od
Mineralbangle.

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?

Máte rádi umění? Autorský projekt, který vznikl ve
spolupráci značky Zannia s fotografem
a výtvarníkem Janem Schejbalem. Jeho koláže
přetavili do šatů, tílek a dlouhých sukní. Kolekce
vznikla jako reakce na pandemickou situaci. Přináší
možnost začlenit umění do každodenního života.

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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ZA KAŽDÝM
Z NAŠICH
KLIENTŮ
JE SILNÝ
PŘÍBĚH

Fotocredit: Greta Blumajerová

PŘÍBĚH
PANA
MIKIHO
POHÁDKÁŘ MIKI
S ERBEM
PŘEMYSLOVCŮ

Miroslav Volek má rád život a moc rád
o něm vypráví. Někdy je ale dost těžké
rozpoznat, které příhody jsou skutečné
a co je Mikiho fantazie a fabulace. Nabízí
svoje zážitky a sám sebe prezentuje jako
zábavného člověka s mnoha kamarády.
Prý je ale dost důvěřivý, v každém raději
vidí přítele než nebezpečí. Má rád maso,
pivo a - hezké ženy. Skládá jim básně
a píše o nich povídky.

fabriku i tramvaj. Hrál fotbal. Píše
povídky a básně.

Připadá mi ale, že více než rodinou
a partnerskými vztahy žije svými zážitky,
svým veselým já, Mikim-komikem.

Jen občas si posteskne, že před
karanténou (nouzový stav ČR 2020 pozn.autora) byl schopný dojít až ke
schránkách v přízemí domu, teď se
pohybuje víceméně po svém bytě, do
nemocnice ho vozí sanitka.

Miki je historik, psycholog, filozof,
astrolog a astronom, filolog, ... řídil

Pro mě ale hlavně Pohádkář. A to
v nejlepším slova smyslu. Veškerá
pohybová či věková omezení vytěsnil ze
svého života, nezdary nebo chmury,
vytěsnil ze svého života. O životě
přemýšlí, dává dokupy své poznatky
a rozšiřuje si obzory.

"Teď se soustředím na rok 2023. To mi
to tady všechno bude patřit. Můj 23.
předek byl totiž Václav II. - jeho
nemanželský syn byl Jan VII. řečený
Volek," říká Miki a já pořád nevím, zda
mu to věřit. Jako historik totiž velmi
podrobně popisuje "svůj rod" a slibuje mi
vévodství Frýdlantské. Ostatně, proč ne.
Jak říká Miki: Naděje umírá poslední.
Láska ale neumírá nikdy.
A sám je toho přísloví hrdým nositelem.

(Káťa Toholová, zkráceno)
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KOHO JSME
PODPOŘILI?

GRANTOVÁ PODPORA
DC ADRA, o.p.s. – Brno

30 000 Kč

dobrovolnický program

DC ADRA, o.p.s. – České Budějovice

30 000 Kč

dobrovolnický program

DC ADRA, o.p.s. – Havířov

30 000 Kč

dobrovolnický program

DC ADRA, o.p.s. – Ostrava

50 000 Kč

dobrovolnický program

V roce 2020 jsme v rámci naší nadační
podpory rozdělili mezi neziskové
organizace neuvěřitelných 1 722 830 Kč.
Podpořili jsme 17 organizací v rámci
každoročního grantového řízení
a 7 organizací v rámci mimořádného
grantového řízení.

v domácím prostředí, aktivní a radostné
stáří, stáří vnímané s respektem,
podpora domácích pečujících.

Charita Šternberk

100 000 Kč

projekt "Podzim života"

Charita Beroun

30 000 Kč

podp. domácích pečujících

Spokojený domov Mnichovo Hradiště

50 000 Kč

terénní pečovatel. služba

Info na: www.krasapomoci.cz/proneziskovky/ Nadace dodržela pravidla
pro rozdělování nadačních příspěvků.

Domácí hospic Vysočina

50 000 Kč

domácí paliativní péče

Maltézská pomoc

50 000 Kč

osobní asistence

Hospic Sv. Jiří Cheb

50 000 Kč

domácí paliativní péče

Pravidelné granty udělujeme ve
4 oblastech – pomoc seniorům zůstat

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

AkSen – Praha

30 000 Kč

aktivní stáří

Spolek Hurá na Výlet! – Chrudim

50 000 Kč

výlety pro seniory

Agentura domácí péče Zuzana Luňáková
– České Meziříčí

140 000 Kč

stavba pergoly a venkovní
vybavení

Centrum Ententyky – Slavkov u Brna

10 000 Kč

mezigenerační propojení

Domov pro seniory Slunečnice Ostrava

167 680 Kč

nákup léčebného
pohybového přístroje

Flami, z. s.

30 000 Kč

panenky Dobroušci do
domovů pro seniory

Terapeutická linka Sluchátko

100 000 Kč

provoz terapeutické linky

MIMOŘÁDNÝ GRANT

1 722 830 Kč
PRO 17 + 7 ORGANIZACÍ

Právě teď! o.p.s.

10 000 Kč

online programy pro
aktivní seniory

Hrajeme do oken, z.s.

350 000 Kč

hudební programy pro
seniory v domovech

Metronomy CZ s.r.o.

5 150 Kč

příspěvek na
crowdfundingovou
kampaň tablety pro
domovy pro seniory

Domovy KLAS, o.p.s.

20 000 Kč

domácí cvičení paměti pro
seniory v době pandemie

Oblastní charita Červený Kostelec

250 000 Kč

stavební úprava v Domově
sv. Josefa

Světlana Selzerová

10 000 Kč

senioři pomáhají seniorům

ARTISTS 4 CHILDREN z.s.

80 000 Kč

pomozte nejpotřebnějším
aneb Bára a Mário hrají
seniorům
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KOHO JSME
PODPOŘILI?

Společně s parťáky ze CBRE s.r.o. jsme
v průběhu léta vypsali mimořádné
grantové řízení CBRE lepší domov
seniorů. Z více než deseti projektů byly
vybrány dva a rozděleno celých
300 tis. Kč na úpravu jejich stávajících
prostor.
V Domově sv. Josefa proběhla rozsáhlá

Jsou věci, které penězi nezaplatíte. Ale jsme moc rádi, že na to, co penězi vyčíslit
lze, přispěl Mastercard. Spolu se svými zákazníky nabídli pomoc těm
nejzranitelnějším. Na základě přidělených bodů vybírali zákazníci mezi projekty
a rozdělili neuvěřitelný 1 mil. Kč! 236 380 Kč putovalo na náš projekt Doma bez obav
a 212 641 Kč na projekt Podzim života od Charita Šternberk. Moc děkujeme!

rekonstrukce, díky které se zjednodušil
vstup do jídelny pro imobilní klienty
a vznikl uzavíratelný prostor pro
aktivizace. Druhý podpořený projekt je
pergola do Domova pro seniory
v Českém Meziříčí a klienti tak mohou
trávit čas na zahradě a zároveň se nebát
slunečních paprsků.

INDIVIDUÁLNÍ
PODPORA

164 169 Kč jsme věnovali seniorům
formou individuálních nadačních
příspěvků. Z příspěvků byly hrazeny
především kompenzační pomůcky, které
přispívají ke zvýšení jejich kvality života.

„Díky zapůjčenému mobilnímu
oxygenerátoru může moje vážně
nemocná maminka znovu na procházku

a je za to neskutečně šťastná. První
naše cesta vedla do lesa na houby, kam
se ještě chtěla maminka vrátit a kde to
strašně miluje. A já si vážím Vaší
pomoci, nikdy bych nevěřila, že se
najdou lidé, kteří pomůžou ostatním
v těžkých životních situacích.“ (dcera
podpořené seniorky)
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ŘÍKAJÍ O NÁS

„Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Mgr. Soně Morawitzové, manažerce
projektu Zlatá práce.
Je mi přes padesát let a v minulém zaměstnání jsem strávila téměř dvacet roků.
Po ukončení pracovního poměru v této organizaci jsem si začala hledat novou
práci. V této době jsem oslovila paní Morawitzovou a přĳala její pomoc. Projednala
se mnou můj problém, pomohla mě připravit na pracovní pohovor, dodala jistotu
a sebevědomí. Mohla jsem s ní probrat všechny otázky a úskalí s kterými se při
hledání nové práce můžete setkat. Oceňuji nejen její milé jednání a lidský přístup,
trpělivost, ale i profesionalitu.
Poradenství a pomoc paní Morawitzové velkou měrou přispěla k mému úspěchu
při pohovoru. V krátké době jsem byla přĳata do nového zaměstnání.“
paní Lenka, klientka projektu Zlatá práce

„Skvělý a úžasný ženy a slečny, nemám slov, díky Vám se mi líp žĳe“
p. Brabec, 85 let

„Prostě mi moc pomáháte a jste hodní“
pí Irena, 90 let

„Marně hledám slova, kterými bych chtěl paní Blanku pochválit za vše, co pro mne
až dosud vykonala. Od zařizování pohřbu, kremace, vyzvednutí urny, dále pak
s mým novým občanským průkazem, návštěvou důchodového úřadu, jednání
s notářkou o pozůstalosti, novým nastavením pravidelných plateb, a to ještě není
zdaleka vše.“
pan Š., 93 let, klient, Doma bez obav

…Nesmírně si vážím Vaší práce, hrozně moc Vám děkuji za úžasné rady a vážím si toho.
střípky z mailu, projekt Zlatá práce

…Mnohokrát děkuji za pomoc a za úpravu CV materiálů. Opravdu oceňuji, že jste
mi takto nápomocná.
střípky z mailu, projekt Zlatá práce

…Cením si Vašeho zájmu, že reagujete, věřte, že i toto pomůže alespoň po té
stránce duševní, člověk má pocit, že na to není sám.
střípky z mailu, projekt Zlatá práce

„Moc díky za zajištění všeho potřebného u našeho souseda. Tomu říkám skvělý
case management“
paní Ž., sousedka klienta Doma bez obav

„Děkuji za Vaši empatii, s Vámi se opět cítím člověkem a ne jen jako stará
neschopná bába, kterou ve mně vidí ostatní.“
paní K., 85 let, klientka Doma bez obav

„Děkuji za Vaši skvělou práci! Hodně sil a energie do další práce.“
Zásilkovna, partner Nadace
„Dobrovolnictví mi dalo možnost poznat Iva a snad mu trochu zpestřit život, jako on mě.“
Jirka, dobrovolník

„Povídání s Vámi mě hřeje na duši, vy jste v té nadaci úplně úžasní.“
p. Dorňák, 86 let

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

Ředitelka – Michaela Stachová / Soňa Hušek Morawitzová
Výkonná asistentka a péče o dárce – Kristýna Buňátová
Account manager – Michaela Miřátská / Dana Sklenaříková
Koordinátorka péče – Blanka Roušalová
Koordinátorka péče – Michaela Čechová
Koordinátorka péče – Eva Zavřelová
Koordinátorka péče – Kristýna Galíková
Koordinátorka péče – Aneta Zetochová
Koordinátorka dobrovolnických programů – Jarka Kostohryzová
Koordinátorka projektu Zlatá práce – Kateřina Musilová
Psycholožka programu Doma bez obav – Veronika Valentová
Social media manager – Kateřina Toholová
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

STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

MOC VÁM VŠEM
DĚKUJEME
ZA SPOLUPRÁCI
A PODPORU
S Vaší pomocí se nám i nadále daří naplňovat naše poslání pomáhat tam,
kde je to potřeba.
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POKUD HLEDÁTE
PARTNERA,
JSME TU
PRO VÁS.

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.
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JAK JSME
HOSPODAŘILI
PŘÍJMY

Fyzické osoby

1 878 504 Kč

Nadační příspěvky

Právnické osoby

3 940 532 Kč

Veřejná sbírka

Dotace ze státní správy

1 203 500 Kč
36 174 Kč

442 018 Kč

VÝDAJE

Doma bez obav – aby senioři mohli žít důstojně doma

1 440 733 Kč

Finanční podpora jednotlivců – nákup kompenzačních
pomůcek

164 169 Kč

Osvěta, edukace, zaznamenávání příběhů, komunikace
Zlatá práce – aby lidé 50+ našli pracovní uplatnění
Informace podle paragr. 21 zákona o účetnictví:
a) Informace o skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku.
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.
f) Informace o tom, zda má účetní jednotka organizační složku v zahraničí
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Finanční podpora neziskovek – naše každoroční
rozdělování financí dalším neziskovkám po celé ČR
Pandemie – zajišťování rozvozů ochranných pomůcek,
jídla, ale i drobností pro radost seniorům v domácnosti
a v domovech
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.

1 349 170 Kč
758 884 Kč
1 722 830 Kč
552 868 Kč

1 322 144 Kč
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ROZVAHA
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VÝKAZY ZISKU A ZTRÁT
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PŘÍLOHA
ÚČETNÍ UZÁVĚRKY
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ZPRÁVA
NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Nadace Krása pomoci
IČ: 28421434
Číslo účtu: 2626262626/0100
info@krasapomoci.cz
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Soňa Hušek Morawitzová
a Kateřina Toholová
Foto:
Za krásné fotky moc děkujeme naší krásce
pomoci Gretě Blumajerové.
www.tagreta.com
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