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Vážení a milí přátelé nadace,
kdybyste měli možnost vybrat si, zda strávíte stáří v domově anebo doma, co byste zvolili?
Není těžké uhodnout odpověď. Kdo by si nepřál prožít spokojené stáří v kruhu blízkých? Přesto tolik starých lidí trápí osamělost. Většinu času tráví pohledem z okna vzpomínáním na čas, kdy byli plni života. Ale nemusí to tak být. Jsme rádi, že nám
pomáháte to změnit.
Nadace Krása pomoci se už osm let snaží, aby i senioři, kteří jsou opuštění, nikoho nemají nebo v důsledku nemoci trpí sníženou soběstačností, mohli bez obav a s profesionální péčí zůstat v prostředí, které je jim důvěrně známé. Zkrátka tam, kde se
cítí doma.
V rukou držíte výroční zprávu za rok 2015, která shrnuje naši práci, jež vykonáváme ve velmi malém týmu, ale o to s větším
nadšením. Věříme, že výsledky mluví za nás, a tak zmíníme to, z čeho máme největší radost. Těší nás úspěšný rozvoj projektu
Doma bez obav naší obecně prospěšné společnosti, která v minulém roce navázala spolupráci s významnými nemocnicemi
v Praze. Na pomoc seniorům jsme rozděli téměř 3, 2 milionů korun a věříme, že v nadcházejícím roce se tato částka navýší. V
minulém roce jsme také dostali úžasnou příležitost prezentovat naši práci a zkušenosti na půdě OSN v New Yorku a v EHK OSN
v Ženevě a navázali jsme spolupráci s novými partnery a poprvé se uskutečnil benefiční mezigenerační festival Play Fair.
Děkujeme ze srdce vám všem, kteří pomáháte s námi. Vaše důvěra pro nás není samozřejmost a každého sebemenšího daru si
vážíme. Máme radost, že se kruh pravidelných dárců stále rozšiřuje. Společně toho dokážeme mnoho!
S úctou

Taťána Kuchařová
předsedkyně správní rady		

Martina Kaderková
ředitelka
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Komu a jak pomáháme
Nadace Krása pomoci pomáhá seniorům, aby mohli prožít důstojné a spokojené stáří tam, kde se cítí nejlépe – doma, obklopeni blízkými lidmi a v prostředí, které důvěrně znají. Nadace dlouhodobě podporuje 15 prověřených neziskových projektů
z celé ČR, které zajišťují pro seniory kvalitní profesionální péči v místě bydliště. Od roku 2008 jsme na osobní asistenci, terénní
pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů a aktivizační projekty rozdělili více než 26 milionů korun, přičemž v roce 2015 se tato částka navýšila o téměř 3.2 mil Kč. Děkujeme!

Doma bez obav
Prostřednictvím naší obecně prospěšné společnosti Krása pomoci jsme v roce 2015 rozvíjeli projekt, který je něčím, co na
poli sociálních služeb chybělo a na co jsme velmi pyšní. Projekt Doma bez obav myslí na seniory a jejich blízké, kteří se ocitnou
v situaci, kdy náhle dojde ke zhoršení zdravotního stavu a soběstačnosti staršího člověka. Spolupracujeme se zdravotně-sociálním oddělením nemocnic a zajišťujeme plynulý přechod seniora z hospitalizace do domácího prostředí. Hlavní práce naší
o.p.s. je v terénu – koordinátoři rodinu navštíví, nastaví vhodnou péči, zajistí potřebné dávky, pomůcky a kvalitní služby tak, aby
byly využívány efektivně. Rodiny dlouhodobě provází a koordinuje péči podle změn v životě seniora. V současné době projekt
úspěšně funguje a spolupracuje s nemocnicemi v Praze a věříme, že se v následujících letech podaří rozšířit tuto jedinečnou
službu i do dalších měst ČR. Děkujeme největším dárcům projektu, společnosti Profi Credit Czech, a.s., která přispěla částkou
500 000 Kč a Passerinvest Group, a.s. za dar ve výši 367 000 Kč na rozvoj projektu v Praze 4.
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O stárnutí je potřeba mluvit
9 z 10 seniorů by chtělo prožít stáří doma, avšak většina stráví poslední roky života za zdmi ústavních zařízení. Institucionalizovaná péče je přitom pro stát nákladnější než ta v domácím prostředí. Populace stárne, lůžek je nedostatek. V roce 2040 budou
senioři tvořit třetinu obyvatelstva. Jsme na to připraveni?
Na problematiku stáří se snažíme upozorňovat v médiích, osvětovými kampaněmi, přispíváme do veřejných debat. Máme
radost, že se situace v poslední době začíná měnit a stáří přestává být tabu. Česká televize s námi oslavila Mezinárodní den
seniorů vysíláním tématického Dobrého rána, jehož jsme se zúčastnili jako hlavní hosté. Dostali jsme také příležitost podělit se
o naše zkušenosti v pořadu Fokus Václava Moravce s názvem Střet generací. Děkujeme všem dalším mediálním partnerům,
kteří nám v tom pomáhají.
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Nadace Krása pomoci v OSN v New Yorku
Na počátku roku představila Taťána Kuchařová, zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadace Krása pomoci, v sídle OSN
v New Yorku činnost své nadace. Stali jsme se tak první neziskovou organizací z České republiky, která dostala příležitost
komunikovat téma pozitivního stárnutí na půdě Organizace spojených národů. Stárnutí je na sociálních fórech OSN jedním
z nejsledovanějších témat. Cílem národní akce „Stárnutí spojuje generace“, jež se konala u příležitosti zasedání Komise OSN
pro sociální rozvoj, bylo zviditelnit Českou republiku a témata jako je pozitivní stárnutí, podpora participace starších osob ve
společnosti a mezigenerační pomoc.
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Konference Česko, jak jsme na tom?
Na prestižníi konferenci pořádané Aspen Institutem a časopisem Forbes Česko jsme se zapojili do diskuse o tom, jak se žije
seniorům v ČR, co je trápí a jak to můžeme změnit.

Pracovní skupina ke stárnutí - EHK OSN Ženeva
V závěru roku jsme přispěli svými zkušenostmi do diskuse Pracovní skupiny ke stárnutí na půdě Evropské hospodářské
komise OSN v Paláci národů v Ženevě. Taťána Kuchařová přijala pozvání Ministerstva práce a sociálních věcí a jako součást
české delegace odprezentovala přístup a příklady aktivit nevládní sféry v ČR a práci své nadace pro seniory.
V mezinárodní Ženevě jsme se setkali s odborníky na stárnutí v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN), kde jsme
načerpali inspiraci pro nový projekt, jenž připravujeme. CERN je totiž jednička v předávání zkušeností mezi generacemi zaměstnanců. V mezinárodní Ženevě jsme navštívili i Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a Kancelář Vysokého komisaře
OSN pro lidská práva (OHCHR), který se věnuje ochraně práv starších osob.
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Benefiční akce v roce 2015
Dědečka a babičku, rádi máme na tričku!
Nadace v září představila kolekci veselých charitativních triček, které potěší vaše prarodiče a zároveň pomáhají. Jejich výtěžek
je určen na pomoc seniorům. Vybrat jste si mohli z pěti motivů: Babi a dědo, díky, že jsem, Prarodiče nad zlato, Dědečku
mám Tě rád, Babičko mám Tě rád a Dědečka a babičku, rádi máme na tričku. V prodeji budeme určitě pokračovat i v roce
2016 a naši kolekci plánujeme rozšířit.
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Benefiční festival Play Fair
12. 9. proběhl na letišti v Hradci Králové 1. ročník benefičního festivalu Play Fair Fest. Na pěti pódiích se sešla řada skvělých
českých interpretů, kteří vystoupili bez nároku na honorář, aby prostřednictvím naší nadace podpořili konkrétní projekty pro
seniory. Přes 3 500 festivalových návštěvníků zhlédlo to nejlepší, co tuzemská hudební scéna nabízí. Mandrage, Wohnout nebo
Chinaski roztančili celý Festivalpark. Nechyběli ani pardubičtí Ready Kirken, Lake Malawi, Ondřej Brzobohatý, Tonya Graves, Matěj Ruppert a idol dívčích srdcí Vojta Kotek s jeho kapelou TH!S. Na své si přišly děti, dospělí i jejich prarodiče. Kromě koncertů
se mohli návštěvníci např. projet trabantem až na konec světa, zhlédnout středověkou prezentaci ekonomie v podání Tomáše
Sedláčka nebo se zúčastnit zábavných workshopů pořádaných neziskovými organizacemi pomáhajícím seniorům. Pro děti byl
připraven bohatý program včetně pohádek a dílniček. Ve workshopech neziskových organizací návštěvníci získali představu,
jak se starý člověk pohybuje, jak vidí či slyší. U stánku Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci si děti společně s rodiči a prarodiči mohli vlastnoručně vyrobit tričko Babi a dědo, mám Tě rád nebo prostřednictvím počítačové aplikace vyzkoušet, jak moc se
budou jednou podobat prarodičům. Sami senioři si z festivalu odnesli jeden neopakovatelný zážitek. Na areál se mohli podívat
pěkně z výšky. Většina z nich letěla helikopétrou úplně poprvé. Ať už malý či velký, na rodinném festivalu plném zábavay si
zkrátka každý našel to své.
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Děkujeme všem, kdo pomáhali festival připravit, zejména hlavnímu pořadateli společnosti Play Fest, s.r.o. a jeho týmu, ale
také všem dobrovolníkům, partnerům, mediálním partnerům a v neposlední řadě společnosti Profi Credit Czech, a.s., která
nadaci věnovala šek ve výši 1 000 000 Kč. Z výtěžku festivalu ve výši 1 140 000 Kč byly podpořeny projekty těchto organizací:
Okamžik, z. s., Spokojený domov, o. p. s., Domov Sue Ryder, z. ú., Maltézská pomoc, o.p.s., Národní síť podpory zdraví, z.s.,
z. s. InternetPoradna.cz, Cesta domů, z.ú., Krása pomoci, o. p. s., Oblastní charita Hradec Králové, AkSen – aktivní senior, z. s.
Více na www.playfair.cz.

8

Costa Coffee - Pochutnejte si a pomáhejte
Jablkový koláč s karamelem. čerstvý ledový čaj zelený s malinou, malinovo-borůvkový muffin nebo ostružinové caffé latté
s bílou čokoládou – sbíhají se vám sliny? Tyto dobroty jste si mohli dopřát a přitom pomoci seniorům. Costa Cofee nám v říjnu
předali šek ve výši 100 000 Kč a věříme, že v následujícím roce budeme ve spolupráci pokračovat.

1. Charitativní beach volejbalový turnaj
Na počátku září uspořádala poradenská společnost Jones Lang La Salle, s.r.o. první charitativní beach volejbalový turnaj
v České republice, kterého se zúčastnilo 17 společností. Vybralo se pěkných 125 000 Kč. Moc děkujeme! Sportovat, dobře se
bavit a zároveň pomáhat, to je skvělá kombinace!

Charity Golf Party 2015 – Karlovy Vary
Děkujeme společnostem Golf Resort Karlovy Vary a.s. a One Etage a.s., kteří nás letos poprvé pozvali na jejich prestižní
charitativní aukci moderovanou báječným Markem Ebenem, díky které jsme mohli seniorům rozdělit o 150 000 Kč více.

Sbírka na Letišti Václava Havla
Na Letišti Václava Havla máme nadační sbírkové kasičky, které jsou umístěny na terminálu 1 a 2. Děkujeme Letišti Praha za
dlouhodobou spolupráci a všem vám, kteří na nás myslíte při svých cestách. V roce 2015 jsme napočítali celkem 333 000 Kč.

Gaute charitativní golfový turnaj a dražba
Unikátní dres kapitána Bílých Tygrů Petra Nedvěda, dobrá vína či fotografie Taťány Kuchařové – to vše mohli dražit účastníci golfového turnaje v Brně. Kdo nedražil, mohl přispět zakoupením charitativního golfového míčku. Celkem se vybralo 92 000 Kč. Posíláme poděkování do Brna společnosti GAUTE, a.s., která pro nás benefici organizovala a těšíme se na nový společný projekt.

EEE golfový turnaj v Karlových Varech
Ve stejný den se pomáhalo i na druhém konci republiky. Na golfovém turnaji našeho významného partnera, společnosti
Europe Easy Energy, a.s., který nám v roce 2015 daroval 750 000 Kč, jste mohli přispět i do sbírkové kasičky. Děkujeme!

Development tour 2015
Pomoci seniorům jste mohli i na prestižní golfové Development tour koupí golfového míčku v soutěži troubleshot. Během
sezóny proběhly celkem čtyři turnaje - v Pyšelích, Cihelnách, na Kunětické Hoře a ve Schwanhofu a vybralo se 22 700 Kč.
Děkujeme!

Písecký víkend módy
Písecký víkend módy byl nejen povedenou přehlídkou mladých návrhářů. Od společnosti WellU jsme převzali šek ve výši
150 000 Kč. Děkujeme!
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Luxury Bags
Luxury Bags je první a současně největší bazar s luxusními kabelkami v České republice a také partner, který nám pravidelně
věnuje konkrétní částku z prodeje. K podpoře nadace a jejich projektů pro seniory motivuje i své zákazníky, neboť má na pultě
umístěnou kasičku, kam mohou přispívat. O letošních Vánocích navíc uspořádal pro nadaci speciální prodejní akci. Děkujeme!

Voňavé kalendáře pro seniory
Již několik let společnost Baloušek s.r.o. vydává Voňavé kalendáře. Každý rok se můžete těšit z jiných vůní. Od počátku vznikla
už pěkná řádka voňavých kalendářů, které zároveň pomáhají. Za každého prodaného kalendáře putuje 5 Kč na podporu projektů pro seniory. Děkujeme za dlouhodobou podporu!

Young Real ART
Originální virtuální galerie Young Real ART, kde si za příznivou cenu zakoupíte originální díla studentů výtvarných škol, nám
dlouhodobě z každého prodaného díla věnuje konkrétní částku. Děkujeme!
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Další projekty
Malíř s bílou holí
Ve spolupráci s online galerií Young Real Art jsme připravili výstavu děl nevidomého malíře Ladislava Macháčka v Galerii
Villa Pellé. Šestaosmdesátiletý pan Macháček maluje celý život i přes vážnou oční vadu, která ho před šesti lety definitivně připravila o zrak. Na olejomalbách znázorňuje své nejčastější motivy: dětství, domov, přírodu, ženy a venkov. Jeho v pořadí sedmá
výstava byla průřezem tvorby od počátku 60. let do poloviny 90. let.

Konečně doma!
Nadace vydala za podpory společnosti Bonaparte stolní hru Konečně doma dvaadvacetileté autorky Michaely Novákové,
studentky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Autorku inspiroval dokument Šmejdi a rozhodla se hravou formou pomoci hlavně seniorům otevřít oči, neboť právě oni jsou nejčastěji terčem podivných „obchodníků“ na předváděcích akcí nebo
při podomním prodeji. V roce 2015 jsme rozšířili distribuci a naši hru jste si mohli koupit na více než 40 místech např. na Mall.
cz, Alza.cz, Knihy Dobrovský a v knihkupectví Luxor. Více na www.konecnedoma.cz.
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Nejkrásnější vánoční dárek
Vánoční čas je období plné naděje, očekávání a setkávání. Pokud je však člověk osamělý, stává se obdobím smutného vzpomínání a prohlubování pocitu osamělosti. Navštívili jsme proto společně s Taťánou Kuchařovou seniory, kterým během roku
pomáhá naše obecně prospěšná společnost Krása pomoci, a potěšili je drobným dárkem.
Nakonec se ukázalo, že dárky sice potěší, ale ten pravý vánoční zázrak způsobilo něco mnohem prostšího, vřelý lidský kontakt.
Doteď nám zní v uších slova jedné naší klientky, ve kterých nám zpětně děkovala za návštěvu: „Takovou něhu jsem nezažila od
smrti svého manžela. Navštěvuje mě a pomáhá mi syn, takovéto větší návštěvy nemívám často. Radostí jsem nemohla ani usnout.“ Rozhodli jsme se, že z těchto návštěv uděláme tradici. Pusťte se do tohoto prostého vánočního zázraku i vy. Prostřednictvím sociálních sítí jsme vyzvali lidi, aby se zastavili třeba na kus řeči se starším člověkem z jejich blízkého okolí, podali mu ruku
a popřáli hezké svátky. Bude to pro něj možná ten nejkrásnější vánoční dárek. A pokud se chcete připojit k naší dlouhodobé
pomoci seniorům, je to snadné. Pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FONDSENIORU na číslo 87777 a my vaši vánoční pomoc
doručíme tam, kde je potřeba.
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Koho jsme podpořili v roce 2015
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DŮSTOJNÉ STÁŘÍ
Nadace vnímá seniory navzdory pokročilému věku jako plnohodnotné občany prospěšné naší společnosti a svou činností
usiluje o změnu jejich vnímání a důstojné postavení. Důstojnost ve stáří znamená zajištění práva volby a spolurozhodování
o způsobu a rozsahu poskytování péče a pomoci a práva na seberealizaci. Nadace umožňuje seniorům aktivní způsob života
využívajícího nabytých znalostí a dovedností, inspiruje je k aktivnímu životu, nabízí a podporuje seniory v péči o sebe sama
a svůj život.
Nadace podporuje prověřené projekty, které jsou vyhledávány zejména s ohledem na jejich kvalitu, regionální potřebnost,
dlouhodobost a udržitelnost. Na výběru a evaluaci projektů se podílí odborný tým s dlouholetou praxí v sociální oblasti.
Díky postupnému snižování dotací ze strany státu neziskovému sektoru a především sociálním službám, které neziskové
organizace zajišťují a tak mnohdy suplují roli státu, se Nadace rozhodla vybrané projekty podporovat pravidelně a dlouhodobě.
Nadaci jde o to, aby se projekty v jednotlivých regionech udržely a mohly se dále rozvíjet a nemusely v dnešní době omezovat
tolik potřebné služby pro seniory.
Podporované projekty jsou zaměřeny zejména na služby osobní asistence a pečovatelské služby, kvalitní aktivizační programy,
dobrovolnictví v domácnostech seniorů a sociálních zařízeních pro seniory a sociální poradenství.

V roce 2015 podpořila nadace projekty pro seniory v celkové výši 3 192 000 Kč.
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GRANTOVÉ PROGRAMY
OSOBNÍ ASISTENCE A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Osobní asistence a pečovatelská služba zajišťuje seniorům, kteří mají problémy s pohybem a zajištěním svých potřeb z důvodů
stáří nebo těžké nemoci, setrvat v domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachovat, popřípadě zlepšit podmínky pro kvalitní
život seniorů, omezit nutnost jejich umisťování do ústavní péče, zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, přispívat k udržení či zlepšení jejich soběstačnosti a v neposlední řadě posilovat pocit potřebnosti.

DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH, ZDRAVOTNÍCH A ZAŘÍZENÍCH I DOMA
Cílem dobrovolnických programů je pomoci seniorům, kteří prožívají toto období svého života v osamění a žijí v sociálním
vyloučení, žít nadále kvalitní život, jenž povede k naplnění jejich psychosociálních potřeb. Dobrovolníci fungují jako přátelští
a empatičtí společníci, kteří se snaží v seniorech probudit zájem o sebe sama.

AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO SENIORY
Aktivizační programy slouží seniorům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností a zájmů. Zabraňují tak stagnaci
a chátrání především jejich duševního stavu. Kvalitní aktivizační program je důležitý pro fyzický i duševní stav seniorů. Poskytuje jim nutnou dávku fyzické činnosti, adekvátní mentální stimulaci, příležitost pro seznamování a sdílení zejména s jejich
vrstevníky a bohatší společenský život.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství poskytuje seniorům v nepříznivé sociální situaci poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Tyto služby pomáhají seniorům řešit jejich tíživou
situaci, kterou sami nezvládají.

PRAVIDLA POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
O nadační příspěvek mohou žádat neziskové organizace, pokud jejich potřeby a projekty souvisejí s posláním a cíli nadace, prostřednictvím žádosti pro poskytnutí nadačního příspěvku. Kompletní žádosti pro nadační příspěvek, které odpovídají poslání
a účelu nadace, jsou posuzovány komisí složené z kompetentních pracovníků nadace. V některých případech může nadace
přizvat k posouzení žádosti odbornou komisi, která sestává z odborníků na danou problematiku. Odborné komise mají poradní
hlas. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace na základě posouzení žádosti žadatele a doporučení
komise. Rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat. Na poskytnutí nadačního příspěvku není
právní nárok. Správní rada nadace je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit. Nadační příspěvek může být poskytnut
v celkové nebo částečné výši uvedené v žádosti.
Celé znění Pravidel pro poskytnutí nadačního příspěvku najdete na www.krasapomocicz/žádosti.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejněn ve výroční zprávě nadace a průběžně na webových stránkách nadace.
www.krasapomoci.cz/pomahame
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PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2015
Maltézská pomoc, o.p.s., sídlo Praha, celá ČR
Projekt: Osobní asistence
Maltézská pomoc má po celé ČR 11 center (Brno, Česká Lípa, České Budějovice, Mělník, Olomouc, Otrokovice, Pardubice, Praha,
Přerov, Uherské Hradiště, Žatec) a v téměř všech městech již poskytují osobní asistenci pro seniory. Bez služeb osobní asistence
by senior se sníženou soběstačností v mnoha případech musel trvale žít v ústavním zařízení, kde by o něho bylo pečováno.
Osobní asistent vykonává pro uživatele ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by uživatel dělal sám, kdyby mohl. Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa, tj. doma i mimo domov. Služba je poskytována 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
Příspěvek je určen na zajištění mzdových nákladů osobních asistentů a zajištění poskytování služby.
www.maltezskapomoc.cz
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Charita Šternberk, Šternberk
Projekt: Podzim života - Terénní pečovatelská služba
Posláním terénní pečovatelské služby je zajištění péče o člověka v přirozeném domácím prostředí, jak po stránce pečovatelské,
tak v oblasti osobní péče, péče o domácnost a osvětu. Cílem je umožnit lidem žít ve vlastním prostředí a zajistit jim v úctě
a dostatečné míře biologické, psychické a sociální potřeby. Dále poskytnout odborné sociální poradenství a na přání uživatele
i duchovní pomoc a podporu. Charita Šternberk provozuje tři střediska Šternberk, Uničov a Litovel. Poskytuje komplexní pečovatelské služby pro uživatele z 92 obcí v Olomouckém kraji. V roce 2015 pečovali o 268 klientů.
Příspěvek je určen na zajištění mzdových nákladů pečovatelů.
www.sternberk.caritas.cz
Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých o.s., Praha
Projekt: Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých“ je občanským sdružením založeným v r. 2000 v Praze. Jeho posláním je
podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, vzdělávacích, kulturních a osvětových aktivit.
Aktuálně služby dobrovolnického centra využívá 128 nevidomých a jinak těžce zrakově postižených osob. Z toho je 57 klientů
ve věku nad 55 let. Projekt umožňuje klientům pravidelně i nárazově využívat pomoc profesionálně vedených dobrovolníků
a to jednak formou dlouhodobé spolupráce dvojic „dobrovolník a klient“ anebo formou jednorázových doprovodů. Jedná se
např. o nákupy, pomoc při nejrůznějším zařizování, předčítání pošty, vizuální pomoc v domácnosti, ale i v širokém spektru
volnočasových aktivit jako jsou vycházky, návštěvy kulturních zařízení, sportovní aktivity atd. Kromě možnosti zapojení do
běžných denních aktivit napomáhá projekt zejména u klientů v seniorském věku i v rozšiřování sociálních kontaktů a zvyšování
nezávislosti na jiných finančně náročných službách.
Příspěvek je určen na zajištění dobrovolnického centra – koordinátora projektu, pojištění a vzdělávání dobrovolníků.
www.okamzik.cz
Krása pomoci o.p.s. Praha
Projekt: Doma bez obav
Projekt Doma bez obav pomáhá seniorům a jejich blízkým, kteří se ocitnou v situaci, kdy náhle dojde ke zhoršení zdravotního
stavu a soběstačnosti staršího člověka. Obecně prospěšná společnosti spolupracuje se zdravotně-sociálním oddělením nemocnic a zajišťuje plynulý přechod seniora z hospitalizace do domácího prostředí. Hlavní práce spočívá v terénu – koordinátoři
rodinu navštíví, nastaví vhodnou péči, zajistí potřebné dávky, pomůcky a kvalitní služby, tak aby byly využívány efektivně. Rodiny dlouhodobě provází a koordinuje péči podle změn v životě seniora. V současné době projekt úspěšně funguje a spolupracuje s většinou nemocnic v Praze a věříme, že se v následujících letech podaří rozšířit tuto jedinečnou službu i do dalších měst ČR.
Obecně prospěšnou společnost Krása pomoci založila Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, která chce nad rámec nadační
činnosti realizovat vlastní projekty a mít tak možnost reagovat na aktuální potřeby seniorů a aktivně přispívat k řešení dané
situace ve společnosti.
Příspěvek je určen na zajištění projektu Doma bez obav.
www.krasapomociops.cz
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Domov Sue Ryder, o.p.s., Praha
Projekt: Spolu a doma – terénní osobní asistence
Projekt Spolu a doma pomáhá seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo chronického onemocnění.
Terénní služba jim umožňuje zůstat co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí, ve vlastním bytě, domě, mezi sousedy
a přáteli. Osobní asistenti Sue Ryder pomáhají seniorům při každodenních činnostech, jež vzhledem k onemocnění nebo vysokému věku sami nezvládají - např. zajištění a příprava jídla, pomoc s hygienou a oblékáním, pomoc v domácnosti, doprovod
na úřad, k lékaři, na kulturní a společenské akce. Osobní asistenti mohou s klientem také trénovat paměť, jít na procházku či si
s nimi popovídat a zmírnit jejich osamělost. Součástí služby osobní asistence je sociální poradenství klientům a jejich rodinám.
Nadace přispívá na zajištění projektu, včetně mzdových nákladů osobních asistentů.
www.sue-ryder.cz
Spokojený domov, o.p.s., Mnichovo Hradiště
Projekt: Terénní pečovatelská služba
Spokojený domov poskytuje terénní pečovatelskou službu nepřetržitě od roku 2005. Cílem projektu je pomoci setrvat starým
lidem ve vlastním domácím prostředí navzdory nepříznivému zdravotnímu stavu či vyššímu věku. Velkou výhodou je časová
flexibilita. Služba je nabízena 7 dní v týdnu denně od 6 – 22 hodin. V případě propuštění z nemocnice je Spokojený domov
schopen zajistit službu již v den propuštění pacienta. Službu mohou využít klienti ve Středočeském kraji, na Mladoboleslavsku
a v obcích v okolí Turnova, Jičína a v okolí obcí Sobotka, Libuň, Železnice v Královéhradeckém kraji. V roce 2015 poskytli službu
81 uživatelům, v první polovině roku 2016 to je již 93 uživatelů terénní pečovatelské služby. Nadace přispívá na zajištění mzdových nákladů pečovatelů.
www.spokojeny-domov.cz
Hospicové hnutí – Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě
Projekt: Domácí hospicová péče ve velkém meziříčí
Posláním Hospicového hnutí – Vysočina, o.p.s. je pomáhat lidem ohroženým izolací v období vážné nemoci, stáří, umírání
a v době po úmrtí někoho blízkého. Toto poslání naplňuje praktickým poskytováním i rozvíjením hospicových služeb, služeb
pro seniory a dobrovolnického programu. Jedním z hlavních cílů při poskytování domácí hospicové péče je zajistit podmínky
pro komplexní zajištění této služby a tím umožňovat lidem splnit jejich přání – umírat doma, v důvěrně známém prostředí,
obklopen svými nejbližšími a při plně ošetřené bolesti.
www.hhv.cz
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s., Ostrava
Projekt: Dobrovolnictví v domácnostech seniorů a sociální zařízení pro seniory v Ostravě a okolí
Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava o.p.s. v roce 2015 vyhledalo, vyškolilo a vyslalo celkem 222 dobrovolníků, kteří se zapojili do pomoci seniorům ve 12 sociálně zdravotních zařízeních anebo přímo ve vlastních domácnostech seniorů v Ostravě
a okolí. Jedná se o osamělé často imobilní seniory, pro něž je návštěva dobrovolníka jediným rozptýlením každodenní všednosti. Dobrovolníci prošli strukturovaným pohovorem a pod vedení DC Adra Ostrava absolvovali půldenní školení, následně
ještě vstupní pohovor a půldenní „doškolení“ přímo v zařízení, kam se rozhodli pravidelně docházet za jim svěřenými seniory
v rámci dobrovolnického programu.
www.adra.cz/dobrovolnictvi/ostrava
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Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s., Česká Lípa
Projekt: Dobrovolnické centrum Česká Lípa
Dobrovolnické centrum v České Lípě zajišťuje 40 dlouhodobých dobrovolníků v 8 sociálních a zdravotnických zařízeních (5%
studentů, 33% seniorů, 17% nezaměstnaných a 40% zaměstnaných a 5% invalidních důchodců). Dobrovolníci se věnují jak
individuální, tak skupinové aktivizaci seniorů, kdo jsou nejen individuálními společníky, ale i hudebníky, pořadateli přednášek
a pracovních aktivit. Do této činnosti se zapojilo v 6 přijímacích zařízeních 156 seniorů a 3 senioři v domácnostech. Celkem
dobrovolníci seniorům věnovali 1159 hodin. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra.
www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceska-lipa
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s., Havířov
Projekt: Dobrovolníci domů
Cílem projektu je propojit dva světy, svět osamělých seniorů a lidí ochotných věnovat svůj čas a lásku druhým lidem. Během
období leden – prosinec se podařilo vytvořit 12 dvojic dobrovolník-senior. Dobrovolníci strávili se seniory 220 hodin během
133 návštěv. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra.
www.adra.cz/dobrovolnictvi/havirov
Národní síť podpory zdraví, o.s., Nové Město nad Metují
Projekt: Rotoped tours + Pěško tours 2015
Akce pod názvem Rotopedtours a Pěskotours vznikla v Novém Městě nad Metují a v roce 2015 se zrealizoval již 9 ročník. Cílem
akce je zvyšování pohybové aktivity seniorů, jejich sociální aktivizace a zvýšení sebejistoty, jako i obecná podpora jejich zdraví.
Upevnění a rozšíření vědomí v rámci celé ČR, že s postupujícím věkem aktivita nekončí a přitažlivou formou seniorům především vyšších věkových skupin nabídnout akci, která podněcuje k celoročnímu pohybu. Akce startuje vždy 1. října a po dobu
celého měsíce si účastníci počítají ujeté a nachozené kilometry, s cílem dosáhnout předem stanoveného cíle, např. společně
„objet a obejít“ zeměkouli. Účastníci se na tuto akci připravují – trénují po celý rok, čímž je dosaženo dlouhodobého a pravidelného aktivního pohybu. „Start“ v každém regionu je uveden odborným lektorem, a to formou besedy/přednášky o životním
stylu seniorů (výživa, pohybová aktivita, pitný režim, úrazy a jejich prevence…) ve spolupracujících zařízeních pro seniory.
V roce 2015 se projektu zúčastnilo 2128 seniorů z celé republiky, kteří společně ušli nebo ujeli 100 752 km a tak vytvořili nový
rekord. Nadace přispívá na realizaci projektu.
www.nspz.cz
AkSen – aktivní senior, z.s., Praha
Projekt: Aksen - aktivní senior v ČR
Cílem projektu AkSen je vytvořit komunitní a informační platformu, jejímž prostřednictvím poskytne svým členům prostor
pro vzdělávání, získávání informací a pro jejich aktivizaci v oblasti kulturní, společenské a sportovní. Aktivity jsou a budou do
značné míry plánované a organizované samotnými členy, kteří si touto formu vzájemně předávají své zkušenosti a dovednosti.
Mladší členové AkSen se také věnují dobrovolnictví ve vztahu ke starším seniorům nebo seniorům v nouzi či osamělým seniorům v různých typech sociálních zařízení. V roce 2015 uspořádal AkSen celkem 17 akcí pro aktivní seniory a zúčastnili se akcí
jiných organizací (Běh pro Světlušku, SenSen, Senioři píší Wikipedii). Evidovaných aktivních účastníků v roce 2015 bylo 170.
Nadace přispívá na zajištění projektu.
www.aksen.cz
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o.s. InternetPoradna.cz, Olomouc
Projekt: Senioři proti dluhům II
Cílem projektu „Senioři proti dluhům“ je poskytování odborného sociálního poradenství seniorům z Olomouckého kraje a to
v oblasti dluhů a finanční gramotnosti. Poradna poskytuje poradenství v oblasti dluhů, působí i preventivně například v oblasti sjednávání nových úvěrů, zlepšení platební morálky a také v oblasti sestavení dodržování rodinného rozpočtu. Uživatelům pomáhají při nastavování sjednávání příslibu, splátek, splátkového kalendáře, také při komunikaci s věřiteli, exekutory,
po/zastavení exekuce, při podání žádosti o povolení insolvence stejně jako při dodržování jejich podmínek, aj. Doposud se
podařilo pomoci 90 seniorům, kterým poskytli odborné sociální poradenství v oblasti finanční gramotnosti a dluhů. 5 seniorů
bylo úspěšně oddluženo. Díky podpoře Nadace Krása pomoci vznikla specializovaná publikace na téma oddlužení, která je
k dispozici klientům a zájemcům z cílové skupiny zdarma k dispozici. Nadace přispívá na zajištění poradny.
www.iporadna.cz
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Projekt: Poradna cesty domů
Cesta domů je občanským sdružením, které se již do roku 2001 zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám. Cílem
sdružení je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpením,
osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. Občanské sdružení usiluje o dosažení tohoto cíle jako prostřednictvím poskytování
přímé pomoci umírajícím a jejich rodinám, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k umírajícím. V oblasti přímé
pomoci provozují, kromě dalších aktivit, odborné sociální poradenství – osobní, telefonické a internetové, jehož cílem je poskytnout odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Služba je poskytována zájemcům z celé
České republiky. V roce 2015 měla poradna 1761 klientů, celkový počet uskutečněných intervencí sociálních pracovníků byl
2702, z toho2388 osobní a telefonická poradna, 314 internetové poradenství. Nadace přispívá na sociálního pracovníka.
Oblastní charita HK
Projekt: Terénní pečovatelská služba
Cílem projektu je zajistit klientům Charitní pečovatelské služby v Královehradeckém kraji žít co nejdéle ve vlastním přirozeném
prostředí, ve vztahové síti s rodinou a místním společenstvím. Pečovatelská služba pomáhá zajistit seniorům důstojnost a optimální kvalitu života i v pozdním stáří. Nadační příspěvek byl použit na opravu již dosluhujícího auta a pohonné hmoty tak, aby
se terénní pracovníci mohli dopravit za klienty do místa jejich bydliště.
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Zpráva nezávislého auditora

Poslání nadace

foto: Stefan Siba

Poslání Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Naším posláním je usilovat o kontinuální a systematické řešení problematické situace seniorů v České republice a zlepšení kvality jejich života. Nadace svým působením usiluje o rozvoj a uplatňování základních humanitárních a právních principů života
společnosti, a tak deklaruje svoji snahu o všestrannou podporu a pomoc vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života seniorů.

Hodnoty
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci od svého založení podporuje prověřené projekty, které vyhledává zejména s ohledem na jejich kvalitu, regionální potřebnost, dlouhodobost a udržitelnost. Na výběru a evaluaci projektů se podílí odborný tým
s dlouholetou praxí v sociální oblasti. Nadace od svého založení ve své činnosti vždy respektovala a vyznávala hodnoty tvořící
její vnitřní strukturu.

Respekt k životu
Nadace vnímá seniory jako plnohodnotné spoluobčany prospěšné naší společnosti a s svou činností usiluje o změnu jejich
vnímání a důstojné postavení. Důstojnost ve stáří znamená zajištění práva volby a spolurozhodování o způsobu a rozsahu
poskytování péče a pomoci a práce na seberealizaci Nadace umožňuje seniorům aktivní způsob života využívající nabytých
znalostí a dovedností, inspiruje je k aktivnímu životu, nabízí a podporuje seniory v péči o sebe a svůj život.

Zodpovědnost
Zodpovědnost chápána ve vztahu k vnějšímu prostředí jako veřejná role nadace, zdůrazňující její úlohu jako spolutvůrce veřejného mínění a řešení problematiky seniorů. Směrem dovnitř je individuální zodpovědnost za vlastní činnost nadace základním
principem jejího fungování. Nadace zaručuje donorům úplnou transparentnost využití jejich příspěvků a nabízí odborné poradenství, evaluace a kontroly jimi podpořených projektů. Donoři mohou nahlédnout do samotné činnosti projektů a seznámit
se s nimi do detailů.

Vize
Nadace se chce stát vlivným subjektem, jejíž názor na seniorskou oblast bude v českém prostředí respektován, a nadace tak
bude moci ovlivňovat vývoj v sociální oblasti. Nadace ve smyslu svého poslání dlouhodobě usiluje o změnu veřejného vnímání
seniorů s cílem dosáhnout respektu k životu ve stáří.

Účel Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Účelem Nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci
zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám na území České republiky i v zahraničí.
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Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

Nezisková organizace

Město

Internet Poradna o.s.

Olomouc

Název projektu

Schválený příspěvek

Senioři proti dluhům II.

20 000,00 Kč

AkSen, z.s.

Praha

Start projektu AkSen - aktivní senior v ČR

20 000,00 Kč

Adra o.p.s., Dobrovolnické centrum

Havířov

Dobrovolníci v domácnostech seniorů

105 000,00 Kč

Adra o.p.s., Dobrovolnické centrum

Česká Lípa

Dobrovolnické centrum Česká Lípa

60 000,00 Kč

Adra o.p.s., Dobrovolnické centrum

Ostrava

Dobbrovolníci v domácnostech seniorů
a sociálních zařízeních pro seniory v Ostravě a okolí

200 000,00 Kč

Krása pomoci o.p.s.

Praha

Doma bez obav

1 710 000,00 Kč

Charita Šternberk

Šternberk

Terénní pečovatelská služba

200 000,00 Kč

Maltézská pomoc, o.p.s.

Praha

Osobní asistence

200 000,00 Kč

Cesta domů, z.ú.

Praha

Poradna Cesty domů

20 000,00 Kč

Domov Sue Ryder o.p.s.

Praha

Osobní asistence

20 000,00 Kč

Národní Síť Podpory Zdraví, z.s.

Praha

Rotoped Tours 2015

20 000,00 Kč

Okamžik, z.ú.

Praha

Poradenské centrum zrakově postiženým
seniorům

100 000,00 Kč

Domácí hospic Vysočina o.p.s.

Nové Město na Moravě

Hospicová péče ve Velkém Meziříčí

110 000,00 Kč

Spokojený domov o.p.s.

Mnichovo Hradiště

Pečovatelská služba

20 000,00 Kč

Krása pomoci o.p.s.

Praha

Rozvoj projektu Doma bez obav v Praze 4

367 000,00 Kč

Oblastní charita HK

Hradec Králové

Terénní pečovatelská služba

20 000,00 Kč

Celkem:
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3 192 000,00 Kč

Přehled přijatých darů nad 10 tis. Kč

Název společnosti

Výše daru
1,000,000 Kč

Přemysl Veselý

50,000 Kč

Europe Easy Energy, a.s.

825,344 Kč

Golf Resort Karlovy Vary, a.s.

50,000 Kč

PASSERINVEST GROUP, a.s.

367,000 Kč

Gaute, a.s.

41,500 Kč

ZFP Akademie, s.r.o.

333,000 Kč

Budějovický Budvar

39,545 Kč

Letiště Praha - kasičky

327,000 Kč

JUDr. Petr Frank

30,000 Kč

Nadace ČEZ

200,000 Kč

Klára Kneslová

30,000 Kč

Lešek Wronka

140,000 Kč

Beauty and Golf Tour

30,000 Kč

Milan Mizun

120,000 Kč

Luxury Bags

25,000 Kč

Jones Lang LaSalle, s.r.o.

115,698 Kč

Baloušek s.r.o.

21,200 Kč

REMIS-NBC, spol. s r.o.

100,000 Kč

Orerro, a.s.

20,000 Kč

PLAY FAIR FEST, s.r.o.

100,000 Kč

Petra Trnková

12,000 Kč

Best Coffee s.r.o.

100,000 Kč

IFRAMIX, s.r.o.

11,500 Kč

Moser, a.s.

100,000 Kč

Čistá Jižní Morava, a.s.

10,000 Kč

2E Plus, s.r.o.

10,000 Kč

PROFI CREDIT Czech, a.s.

Libor Nuzík

51,000 Kč

Veřejná sbírka Fond seniorů
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků na zajištění projektů pro seniory - osobní asistence a pečovatelské služby, dobrovolnictví v domácnostech seniorů, dobrovolnictví v sociálních zařízeních pro seniory, aktivizační programy zaměřené na držení a rozvoj kognitivních funkcí, na podporu fyzické soběstačnosti a prevence sociální izolace, sociální poradenství, sociální terénní práce, svépomocné skupiny
pro pečující o seniory denní stacionáře, odlehčovací služby a tísňová péče.
Nadace je zapojeno do projektu Fóra dárců Darujspravne.cz a Darcovskasms.cz.
Povoleno Magistrátem hl. m. Prahy, č. j. S-MHMP/811688/2014, 881045/2014.
Termín konání sbírky: od 1. 7. 2014 na dobu neurčitou.
Bankovní spojení: č. účtu 1414141414/0100 vedeného u Komerční banky.
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Rozvaha ke dni 31. 12. 2015

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Nadace Taťany Kuchařové – Krása pomoci
Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1
IČ: 28421434

AKTIVA

č. ř.

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. II

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účetního období

dni účetního období

1

+13

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

+16

A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

+16

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

-3

A. IV. 7. Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí

36

B.

Krátkodobý majetek celkem

41

B. I.

Zásoby celkem

42

+50

B. I. 1. Materiál na skladě

43

+50

B. I. 3. Nedokončená výroba

45

Pohledávky celkem

52

+216

B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy

56

+79

B. II. 5. Ostatní pohledávky

57

+54

B. II. 8. Daň z příjmů

60

+47

+28

B. II. 14. Pohledávky za účastníky sdružení

66

+10

+10

B. II. 17. Jiné pohledávky

69

+26

+26

B. II.

B. III.

B. IV.

36

-3
+893

+988

+64

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

+649

+873

B. III. 1. Pokladna

73

+3

+45

B. III. 3. Účty v bankách

75

+646

+828

Jiná aktiva celkem

81

+28

+1

B. IV. 1. Náklady příštích období

82

+28

+1

AKTIVA CELKEM

85

+893

+1001

PASIVA

č. ř.

Stav k prvnímu

Stav k poslednímu

dni účetního období

dni účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

86

+615

+769

A. I

Jmění celkem

87

+637

+769

A. I. 1. Vlastní jmění

88

+500

+500

A. I. 2. Fondy

89

+137

+269

Výsledek hospodaření celkem

91

-22

0

A. II. 1. Účet výsledku hospodaření

92

xxxxxxxxxxx

0

A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

93

-22

xxxxxxxxxxx

B.

Cizí zdroje celkem

95

+278

+232

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

106

+276

+229

B. III. 1. Dodavatelé

107

+262

+21

B. III. 5. Zaměstnanci

111

+8

+43

B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdrav. pojištění

113

+4

+27

B. III. 11. Ostatní daně a poplatky

117

+2

+8

B. III. 17. Jiné závazky

123

Jiná pasiva celkem

130

A. II.

B. IV.

+130
+2

+3

B. IV. 1. Výdaje příštích období

131

+2

+3

PASIVA CELKEM

134

+893

+1001
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2015

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Nadace Taťany Kuchařové – Krása pomoci
Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1
IČ: 28421434

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy celkem

1

+19

+19

A. I. 1. Spotřeba materiálu

2

+19

+19

Služby celkem

6

+794

+794

A. II. 6. Cestovné

8

+36

+36

A. II. 7. Náklady na reprezentaci

9

+3

+3

A. II. 8. Ostatní služby

10

+755

+755

Osobní náklady celkem

11

+487

+487

A. III. 9. Mzdové náklady

12

+363

+363

A. III. 10. Zákonné sociální pojištění

13

+123

+123

A. II.

A. III.

A. V.

A. VI.

40

č. ř.

Stav k rozvahovému dni

A.

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

A. III. 12. Zákonné sociální náklady

15

+1

+1

Ostatní náklady celkem

21

+13

+13

A. V. 18. Ostatní pokuty a penále

23

+2

+2

A. V. 24. Jiné ostatní náklady

29

+11

+11

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem

30

+3

+3

A. VI. 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

31

+3

+3

Náklady celkem

42

+1 316

+1 316

Výnosy

B. I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 43

43

B. I. 1. Tržby za vlastní výrobky 44

44

B. I. 2. Tržby z prodeje služeb 45

45

+30

+30

Ostatní výnosy celkem 57

57

+1 269

+1 269

B. IV. 17. Zúčtování fondů 63

63

+1 269

+1 269

Výnosy celkem 79

79

+1 299

+8

+1 307

Výsledek hospodaření před zdaněním 80

80

-17

+8

-9

C. I. 34.Daň z příjmů 81

81

-9

Výsledek hospodaření po zdanění 82

82

-8

B. IV.

C.

D.

č. ř.

Stav k rozvahovému dni

B.

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

+30

+8

+38

+8

+8

-9
+8

0
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Příloha účetní závěrky
za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Nadace Taťany Kuchařové – Krása pomoci
Revoluční 1003/3
110 00 Praha 1
IČ: 28421434
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I. OBECNÉ ÚDAJE
Založení a charakteristika Nadace
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci (dále jen „Nadace“) byla založena zakladatelskou listinou dne 26. 5. 2008 a vznikla zapsáním do
obchodního rejstříku soudu v Praze dne 25. 6. 2008. Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám; zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci
zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, a to na území České republiky i v zahraničí.
Sídlo Nadace je v Praze 1, Staré Město, Revoluční 1003/3, PSČ 110 00
Výše nadačního jmění je ve výši 500 tis. Kč.
Účetní závěrka Nadace je sestavena k 31. 12. 2015.
Účetním obdobím je období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období
V uplynulém účetním období došlo k následujícím změnám v obchodním rejstříku.
Došlo ke změnám v zápisu členů správní rady, dozorčí rady a jednání za nadaci.

Správní rada a dozorčí rada dle obchodního rejstříku
Správní rada

Dozorčí rada

Funkce

Jméno

Od

Do

předseda

Taťána Kuchařová

3. 8. 2009

dosud

člen

JUDr. Klára Drechslerová Ph.D.

24. 6. 2009

dosud

člen

MUDr. Věra Terzijská Sekyrová

25. 8. 2008

dosud

člen

Ing. Jana Tvrdíková

3. 8. 2009

27. 5. 2015

člen

Ing. Jan Procházka

27. 5. 2015

dosud

předseda

JUDr. Josef Moravec

25. 6. 2008

dosud

člen

MUDr. Petr Smejkal

30. 8. 2013

dosud

člen

Iva Hrůzová

24. 6. 2009

dosud

člen

Petr Jusko

10. 3. 2011

27. 5. 2015

Jménem nadace jednají vždy společně dva členové správní rady. Podepisování za nadaci se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému
názvu nadace připojí svůj podpis osoby oprávněné za ni jednat.
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II. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Účetnictví Nadace je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v platném znění.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých (Kč).

III. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
III.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tis. Kč
v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku
přesahuje období jednoho účetního období.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého hmotného majetku.

III.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů vyšší než 60 tis. Kč a v ostatních případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, tyto
se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, SW a ocenitelná práva vytvořená vlastní
činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a zaúčtovanou ztrátu ze snížení hodnoty.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 60 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu
dlouhodobého nehmotného majetku.

III.3 Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména
celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, po-
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případě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.

III.4 Způsob tvorby opravných položek
Opravné položky k zásobám jsou tvořeny v případech, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví není trvalého charakteru, např. na základě
věkové analýzy zásob.

III.4.1 Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám.
Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny dle analýzy doby splatnosti pohledávek - na pohledávky 180 až 365 dnů po lhůtě splatnosti
je tvořena 50% opravná položka, na pohledávky více jak 365 dnů po splatnosti je tvořena 100% opravná položka a dle individuální analýzy
jednotlivých pohledávek z hlediska stavu soudního řízení, ekonomického stavu dlužníka, právního stanoviska advokátních kanceláří.

III.4.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky platným ke dni uskutečnění účetního
případu.
K datu účetní závěrky jsou relevantní aktiva a pasiva přepočtena kursem ČNB platnému k datu, ke kterému je účetní závěrka sestavena.

III.4.3 Snížení hodnoty
Ke každému rozvahovému dni Nadace prověřuje účetní hodnotu svého majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majetku a určen případný rozsah ztráty ze snížení
hodnoty. Není-li možno realizovatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí Nadace realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hodnoty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje
současný tržní odhad časové hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jednotky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové jednotky) snížena na hodnotu
realizovatelnou.

III.5 Nadační dary
Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích smluv mezi nadací a dárci. Nadační dary určené na realizaci hlavní činnosti
a účelově vázané na poskytování nadačních příspěvků se účtují ve prospěch fondů nadačních darů. Nadační dary určené na správu nadačního fondu se účtují do výnosů.
Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je den přijetí daru, v případě bezplatně přijaté služby a věcných
plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně přijaté služby (darované služby) se dle své povahy oproti faktuře zaúčtují na vrub příslušného
nákladového účtu souvztažně ve prospěch výnosů.
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III.6 Nadační příspěvky
Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv o poskytnutí nadačních příspěvků uzavřených mezi nadací a příjemci nadačních
příspěvků. Nadační příspěvky jsou poskytovány z fondů nadačních darů.
Čerpání prostředků – darů jiným osobám je účtováno na vrub fondů ve chvíli placení schváleného daru dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

III.7 Sledování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady nadace jsou sledovány odděleně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu s posláním nadace a jejím statutem. Účetní
jednotka používá střediskové účetnictví. Náklady na správu nadace jsou sledovány odděleně od hlavní činnosti. Výnosy a náklady hospodářské činnosti, které představují výnosy ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně jednak z důvodu výkaznictví, jednak z důvodu
odlišného principu zdanění daní z příjmů.

IV. ZMĚNA ÚČETNÍCH METOD A POSTUPŮ
Nadace zavedla v roce 2015 střediskové účetnictví, na základě kterého sleduje náklady na jednotlivé činnosti a režii odděleně.

V. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
V.1 Dlouhodobý hmotný majetek
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2014

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

16

0

Oprávky k samostatným
movitým věcem

-3

0

Dlouhodobý hmotný
majetek celkem

13

0
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V.2 Zásoby
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2014

Materiál na skladě

50

0

Zásoby celkem

50

0

V.3 Pohledávky
Nadace eviduje pohledávku z titulu daně z příjmů ve výši 27 tis. Kč, pohledávku za Krása pomoci o.p.s. ve výši 10 tis. Kč
a související služby s nájmem ve výši 26 tis. Kč jako ostatní pohledávky.
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2014

Poskytnuté provozní zálohy

0

79

Ostatní pohledávky

0

54

Daň z příjmů

27

48

Pohledávky za účastníky sdružení

10

10

Jiné pohledávky

26

26

Krátkodobé pohledávky celkem

63

217

Nadace neeviduje pohledávku po lhůtě splatnosti.

V.4 Krátkodobý finanční majetek
(údaje v tis. Kč)
Pokladna

Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2014

57

3

Běžné účty

828

646

Krátkodobý finanční majetek celkem

873

649

Účetní jednotka účtuje v českých korunách, účty v cizí měně nepoužívá.
Vlastní jmění je vedeno na samostatném účtu č. 221743756 / 0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.
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V.5 Vlastní jmění a fondy
Nadace eviduje vlastní jmění ve výši 772 tis. Kč, což představuje nadační jmění ve výši 500 tis. Kč a fondy evidované na jednotlivých účtech
911.

V.6 Závazky
Krátkodobé závazky
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2015

Stav k 31. 12. 2014

Dodavatelé

21

262

Zaměstnanci

43

8

Závazky ze S a ZP

27

4

8

2

Jiné závazky

Ostatní přímé daně

130

0

Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

229

276

V.7 Splatné závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění a daňové nedoplatky
Výše závazků z titulu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění činila
27 tis. Kč k 31.12.2015. K datu sestavení účetní závěrky byly uhrazeny veškeré splatné závazky.

V.8 Výnosy
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12.2015
Tržby za vlastní výrobky a služby
Úroky
Zúčtování fondů
Přijaté příspěvky (dary)
Celkem


50

38
0
1269
0
1307

V.9 Náklady
(údaje v tis. Kč)
Správa

Hlavní činnost

14

5

Spotřeba materiálu
Služby

220

574

Osobní náklady

97

390

Ostatní náklady

12

1

3

0

346

970

Odpisy
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

V.10 Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi/auditorské společnosti
(údaje v tis. Kč)
Období do 31. 12. 2015
Povinný audit účetní závěrky

1

Celkem

1

V.11 Zhodnocení nákladového kritéria
Náklady na správu Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci v roce 2015 činily 346 tis. Kč, což představuje 10,8 % z celkové výše nadačních
příspěvků poskytnutých v tomto období (3 192 tis. Kč). Statutem stanovené pravidlo omezení nákladů na správu ve výši 30 % částky poskytnutých nadačních příspěvků bylo v roce 2015 dodrženo.

V.12 Osobní náklady
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení za rok 2015:
(údaje v tis. Kč)
Zaměstnanci

Počet

Mzdové náklady

Soc. a zdrav. zabezpečení

Ostatní náklady

Osobní náklady celkem

1

363

123

1

487

Vedení Nadace

0

0

0

0

0

Celkem

1

363

123

1

487

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků.
Členové správní a dozorčí rady nadace vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2015 jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani
jiné naturální požitky, vyjma předsedkyně správní rady, které jsou hrazeny výdaje na telefon a připojení k internetu (2015 ve výši 35 tis. Kč).
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V.13 ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
Soudní spory
K 31.12.2015 se Nadace neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na Nadace.
Ekologické závazky
Vedení Nadace si není vědomo možných budoucích závazků souvisejících se škodami způsobenými minulou činností ani závazků souvisejících s prevencí možných škod budoucích.

VI. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky došlo ke změně sídla Nadace, do sestavení účetní závěrky nebyl podán návrh na změnu v obchodním rejstříku.
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Babička mi byla vždy oporou…
Teď je řada na mě.
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Jak můžete pomoci právě Vy?
Po celý rok můžete přispět na sbírkové konto FOND SENIORŮ 1414141414/0100 nebo na nadační konto 2626262626/0100
či odeslat na číslo 87 777 dárcovskou SMS ve tvaru DMS FONDSENIORU (1 DMS = 30 Kč, nadace obdrží 28,50 Kč) či

DMS ROK FONDSENIORU (pravidelná měsíční podpora ve výši jedné DMS po dobu jednoho roku).
Více info na www.darcovskasms.cz. Můžete se také stát našim dobrovolníkem, koupit si naše tričko Babi a dědo, díky, že jsem
anebo společenskou hru Konečně doma.
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