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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé nadace,
velice mě těší, že Vám mohu předložit Výroční zprávu za rok 2011, která podrobně a věrně popisuje činnost
nadace za uplynulý rok. Jsem velice ráda za Váš zájem, protože díky Vaší podpoře mohla Nadace Krása pomoci
v roce 2011 rozdělit příspěvky v celkové výši 4.401.594Kč, mezi 21 organizací a 21 projektů. Od svého vzniku v
roce 2008 tak nadace přerozdělila celkem 12.372.028Kč.
Nadace se primárně orientuje na podporu seniorské problematiky. Tuto oblast vnímáme čím dál více jako
správný směr a uvědomujeme si nutnost změny v myšlení a podpory v naší společnosti. Seniorská
problematika stále stojí na okraji zájmu veřejnosti, médií i dárců. Díky dlouhodobé, intenzivní a poctivé práci
mnoha neziskových organizací se situace začíná pomalu měnit. Musím ráda konstatovat, že i naše nadace
významně přispívá k tomuto posunu v dané oblasti.
Současná ekonomická situace v České republice zapříčiňuje nedostatek kvalitních komplexních, vzájemně na
sebe navazujících sociálních služeb pro seniory, které by jim umožnily důstojně žít a dožít svůj život.
Nejen v oblasti podpory jednotlivých organizací a jejich projektů, zůstává naším cílem a prioritou zvyšovat
obecné povědomí o významu aktivního stárnutí a jeho různých podob, poukazovat na cenný přínos starších lidí
pro společnost a více je uznávat. Nadace se svým působením snaží podporovat aktivní stárnutí, solidaritu mezi
generacemi a vitalitu a důstojnost všech starších lidí, a pomáhá jim umožnit vést nezávislý život. Získané roky
života jsou hodnotou samy o sobě. Více lidí má možnost prožít delší život než v minulosti a starší lidé tak tvoří
významnější část populace než kdykoliv v minulosti. Stáří se stává přímou zkušeností většího počtu lidí.
Neziskové organizace, které podporujeme, zavádějí nové služby, disponují cennými zkušenostmi a znalostmi a
tak přispívají ke zvyšování kvality života starších osob. Řídí se základními hodnotami jako je důstojnost ve stáří
a při poskytování péče a pomoci druhým lidem a právo volby a spolurozhodování o způsobu, rozsahu a místě
poskytované péče a pomoci. V rámci činnosti Nadace pravidelně navštěvujeme tyto organizace, které
podporujeme, abychom se dopodrobna seznámili s jejich aktivitami, posoudili hospodárné využívaní nadačních
příspěvků a poznali i problémy, s kterými se potýkají.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří nejste lhostejní k druhým a kteří si i v dnešním rychlém a
neosobním světě dokážete uvědomit důležitost pomoci tam, kde jsou na ni lidé závislí, drobným dárcům i
velkým donátorům, bez nichž by Nadace nemohla existovat. Každého finančního i jiného daru si velice vážíme,
neboť významně přispívá k naplňování poslání a cílů naší Nadace. Děkuji všem, kteří nám pomáhají a
podporují nás bez nároku na jakýkoliv honorář. Mé poděkování patří též spolupracovníkům, dobrovolníkům a
všem dobrým a obětavým lidem, kteří nás nepřestávají utvrzovat v tom, že naše snaha, pomáhat těm, kteří
pomoc potřebují, váží si jí, jsou na ni závislí a nebudou nám, díky svému věku, moci naši pomoc a podporu,
nikdy vrátit, má hluboký smysl.

Děkuji Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, kterou nám věnujete.
Taťána Kuchařová
Předsedkyně Správní rady
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Správní rada - stav k 31.12.2011

Taťána Kuchařová - předsedkyně SR
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ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE
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 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 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.
Naším cílem je usilovat o trvalé vyřešení problematické situace znevýhodněných jednotlivců či skupin nebo
alespoň o zlepšení kvality jejich života.
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PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO
PŘÍSPĚVKU
O nadační příspěvek mohou žádat neziskové organizace, pokud jejich potřeby a projekty souvisejí s posláním a
cíly 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 je složena 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.krasapomoci.cz v rubrice
Pravidla/Žádosti.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejňován ve výroční zprávě nadace a průběžně na webových
stránkách nadace krasapomoci.cz v rubrice Pomáháme.
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PROJEKTY
FOND SENIORŮ
Na základě vlastní zkušenosti a průzkumu dospěla nadace k závěru, že v ČR je nedostatek komplexních,
vzájemně na sebe navazujících sociálních služeb pro seniory, které by seniorům umožnily důstojně žít. Kvůli
ekonomické situaci je nedostatek financí, které jsou nutné k udržení a rozvoji již tak málo dostupných služeb v
této oblasti. Nadace se proto od počátku věnuje její podpoře.
Nadace vnímá seniory navzdory pokročilému věku jako plnohodnotné spoluobčany 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.
Podporované projekty jsou zaměřeny na služby osobní asistence a pečovatelské služby, kvalitní aktivizační
programy, dobrovolnictví v sociálních zařízeních pro seniory. Nadace také pomáhá při získávání kompenzačních
pomůcek a podílí se na zabezpečování vybavení zařízení poskytující sociální služby pro seniory.

V ROCE 2011 PODPOŘILA NADACE Z FONDU SENIORŮ 21 PROJEKTŮ PRO SENIORY 20
ORGANIZACÍ V CELKOVÉ VÝŠI 4.371.594 KČ.
NADACE JE S FONDEM SENIORŮ ZAPOJENA DO PROJEKTŮ FÓRA DÁRCŮ
DARUJSPRÁVNĚ.CZ A DÁRCOVSKÁ SMS.

Veřejná sbírka Fondu seniorů
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků pro zajištění finanční, materiální, humanitární, právní,
odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let a dále pro zajištění
finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci organizacím a
projektům s cílem podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let.
Termín konání sbírky: 1.9. 2008 - 31.8. 2011
Povoleno: Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/467440/2008
Bankovní spojení: č. účtu 43-2710620297/0100 vedeného u Komerční banky
Veřejná sbírka Fondu seniorů
Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků pro zajištění finanční, materiální, humanitární, právní,
odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let a dále pro zajištění
finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci organizacím a
projektům s cílem podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let.
Termín konání sbírky: 1.8.2011 – 30.6.2014
Povoleno: Magistrátem hl. m. Prahy, č.j. S-MHMP/556034/2011.
Bankovní spojení: č. účtu 1212121212/0100 vedeného u Komerční banky
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SEZNAMTE SE...
OSOBNÍ ASISTENCE A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRO SENIORY
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 umísťování do ústavní péče,
zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, přispívat k udržení či zlepšení jejich soběstačnosti a v neposlední
řadě posilovat pocit potřebnosti.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekt: OSOBNÍ ASISTENCE – SLUŽBA, KTERÁ ZA VÁMI PŘIJDE AŽ
DOMŮ
Realizátor: Domov Sue Ryder o.p.s., Praha
"Osobní asistence - služba, která za Vámi přijde domů" Domova Sue Ryder, je
založená na poskytování pomoci seniorům v běžných činnostech, a to jak v
jejich domově, tak i v zařízeních sociální a zdravotní péče. Služba spočívá
nejčastěji v pomoci s vedením domácnosti, v aktivitách podporujících
udržování soběstačnosti a trénink paměti, doprovod k lékaři, při
procházkách, pomoc při nákupech a dalších běžných činnostech, tak aby
senioři mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. V roce 2011 poskytli 10.302 hodin osobní asistence 38
klientům, což je nárůst oproti roku 2010 o 17%.
Díky příspěvku Nadace mohla Osobní asistence podniknout např. tyto inovace: klienti Osobní asistence mohou využívat
bezplatně pomoc a radu kvalifikovaného fyzioterapeuta, mají možnost konzultace s nutričním terapeutem, pořízení
pomůcek pro kognitivní trénink a mnoha dalších drobností, které pomáhají zlepšovat poskytovanou službu osobní
asistence.
http://www.sue-ryder.cz/

Projekt: PODZIM ŽIVOTA – CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Realizátor: Charita Šternberk
Charita Šternberk provozuje tři střediska Šternberk, Uničov a Litovel.
K 31.12.2011 byly pečovatelské úkony poskytnuty v 92 okolních obcí celkem
209 klientům a bylo provedeno 27.750 pečovatelských úkonů. Oproti roku
2010 se jedná o nárůst 36 klientů. Posláním charitní 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
projektu 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. Nadace poskytla příspěvek na zajištění služeb charitní pečovatelské služby, konkrétně na mzdové náklady
pečovatelů.
www.sternberk.caritas.cz

Projekt: DOMA JE DOMA – PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE
Realizátor: Prosaz o.s., Praha
Cílem projektu osobní asistence je podpořit setrvávání seniorů, zdravotně postižených a chronicky nemocných v jejich
přirozeném sociálním prostředí zabezpečením komplexní péče prostřednictvím služeb osobní asistence, pečovatelské
služby a odborného sociálního poradenství. Jedná se o služby, které se vzájemně doplňují a poskytují jejich uživatelům
ucelenou péči. V roce 2011 byl počet klientů osobní asistence 171, pečovatelské služby 14. Došlo k nárůstu počtu klientů
ve věku nad 65 let na 103 v osobní asistenci a 8 v pečovatelské službě. Příspěvek byl využit na zajištění mzdových
prostředků pro osobní asistenty, kteří vykonávají přímou péči o seniory v terénu, tedy v jejich domácím prostředí.
www.prosaz.cz
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Projekt: TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Realizátor: Spokojený domov o.s., Mnichovo Hradiště
Občanské sdružení poskytuje terénní sociální služby od roku 2005, mezi nimiž je terénní pečovatelská služba
nejrozšířenější. Službu v místě bydliště klientů poskytují ve Středočeském kraji na Mladoboleslavsku a v obcích v okolí
Turnova, Jičína a v okolí obcí Sobotka, Libuň, Železnice v Královéhradeckém kraji. Cílem služby je zajištění péče v takovém
rozsahu, aby klienti mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí – doma. V roce 2011 měla pečovatelská služba 74 klientů,
oproti plánovaným 60 klientům. Příspěvek byl využit na zajištění mzdových nákladů pečovatelů.
www.spokojeny-domov.cz

DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
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.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekt: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM POMOCI ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM
Realizátor: Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých
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. Projekt „Dobrovolnické centrum pomoci zrakově
postiženým“ je historicky první svého druhu a stále je z hlediska počtu klientů
nejrozsáhlejším v Praze a v České republice. Od roku 2004 je akreditován dle
zákona o dobrovolnické službě a od roku 2007 jsou služby projektu registrovány
dle zákona o sociálních službách.
Služby dobrovolnického centra využívá 128 nevidomých a jinak těžce zrakově postižených osob. Z toho je 29 klientů ve
věku nad 60 let a dalších 7 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. Příspěvek byl využit na zajištění Dobrovolnického centra.
www.okamzik.cz

Projekt: ROZVOJ DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
V OSTRAVĚ A OKOLÍ
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.s., Ostrava
Dobrovolnické centrum občanského sdružení Adra v Ostravě působí od roku 2008. Stěžejním posláním projektu je
nabídnout pomoc seniorům a osobám v termálním stádiu života a také vytváření podmínek pro dobrovolnictví a realizace
myšlenky dobrovolnictví v rámci Ostravy a okolí. Dobrovolníci v zařízeních pomáhají zmírnit důsledky osamělosti seniorů a
snaží se být naslouchajícími společníky. Dále se snaží svou přítomností přiblížit svět „tam venku“ a rozptýlit je v jejich
každodenních rutinních činnostech. V roce 2011 se do osmi dobrovolnických projektů zapojilo 202 dobrovolníků.
Příspěvek byl využit na zajištění projektu – koordinátor, administrativní síla, školení a supervize dobrovolníků, cestovné a
spotřební materiál.
www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ostrava

Projekt: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ČESKÁ LÍPA
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.s., Česká Lípa
Dobrovolnické centrum občanského sdružení Adra v České Lípě bylo založeno v roce 2009, v lednu 2010 zahájilo činnost. I
díky podpoře Nadace TK v roce 2011, se podařilo do dobrovolnické činnosti zapojit 34 dobrovolníků do 10 sociálních a
zdravotnických zařízení v 5 městech na Českolipsku. Příspěvek byl využit na zajištění dobrovolnické činnosti - mzdu včetně
odvodů pro vedoucího projektu – koordinátora, školení a supervize dobrovolníků, propagaci.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceska-lipa
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Projekt: PODPORA PÉČE O SENIORY PROSTŘEDNICTVÍM
DOBROVOLNÍKŮ NA TŘEBOŇSKU
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.s., České Budějovice
Dobrovolnické centrum občanského sdružení Adra v Českých Budějovicích
podporuje činnost 100 dobrovolníků, kteří pravidelně docházejí do
domovů seniorů a k individuálním klientům v Českých Budějovicích a okolí.
V roce 2011 rozšířili a zintenzivnili díky podpoře Nadace Taťány Kuchařové
dobrovolnickou činnost v Třeboni v Domově seniorů. Dobrovolníci
docházejí pravidelně, min. 1týdně na 1-2 hodiny za konkrétními obyvateli
domova seniorů a k jednotlivým seniorům, kteří žijí doma ve svém
přirozeném prostředí. V roce 2011 – celkem 24 dobrovolníků strávilo se seniory celkem 280 individuálních hodin a dalších
63 při nárazových, společenských akcích. Příspěvek byl využit na zajištění chodu DC - školení, supervize a koordinátora
dobrovolníků.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceske-budejovice

Projekt: DOBROVOLNÍCI V ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.s., Plzeň
Dobrovolnické centrum Plzeň vzniklo 24.2.2010, dobrovolnická činnost běží od října 2010. Dobrovolnické centrum
zajišťuje, připravuje a vysílá dobrovolníky do sociálních zařízení pro seniory v Plzni, Kdyni a Klatovech. V roce 2011 měli 15
aktivních dobrovolníků. Příspěvek byl využit na zajištění dobrovolnické činnosti a pokrytí nákladů koordinátora.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/plzen/o-nas

Projekt: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PROSTĚJOV
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.s., Prostějov
Dobrovolnické centrum Prostějov vzniklo v roce 2006. Posláním projektuje poskytnout seniorům, kteří žijí v zařízeních
sociálních služeb psychickou popř. i fyzickou podporu, přenos nových informací a zkušeností, zprostředkování kontaktu
s vnějším, méně přístupným světem. V roce 2011 se do projektu zapojilo 124 dobrovolníků. Příspěvek byl využit na
zajištění dobrovolnického centra.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/prostejov/o-nas

Projekt: ROZVOJ DOBROVOLNICKÉHO CENTRA O.S. TŘI
Realizátor: o.s. TŘI, Čerčany
Občanské sdružení Tři je provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v
Čerčanech a poskytuje terénní zdravotně sociální služby. Činnost je zaměřena
zejména na péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění a podporu
jejich blízkých. K zajištění kvalitní a důstojné péče o nemocné využívá
sdružení už několik let spolupráci s dobrovolníky. Dobrovolníci pravidelně
dochází za pacienty a jejich činnost je závislá na přání klientů samotných,
zprostředkovávají lidský kontakt a přinášejí do hospice všední život. Hospic
v roce 2011 spolupracoval s 23 pravidelně docházejícími dobrovolníky a s 20
dobrovolníky, poskytujícími jednorázovou pomoc. Příspěvek byl využit na provoz dobrovolnického centra, školení a kurzy
pro dobrovolníky a náklady na koordinátora centra.
www.centrum-cercany.cz
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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.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekt: ROTOPED TOURS + PĚŠKO TOURS 2010
Realizátor: Národní síť podpory zdraví o.s., Nové Město nad Metují
Projekt je zaměřen na podporu zdraví seniorů prostřednictvím motivace k aktivnímu pohybu.
Pohyb je důležitá součást zdravého životního stylu v každém věku, ale o věku seniorském to
platí dvojnásob. Je ověřeno důkazy, že přiměřený pohyb a tělesná cvičení snižují rizika nemocí
srdce a cév, jsou prevencí vzniku cukrovky 2. typu, zabraňují rozvoji osteoporózy, zlepšují stav
kloubů a svalů, zvyšují schopnost odolávat stresu, celkově zlepšují zdraví a náladu. Pohybem
lze u seniorů snížit potřebné dávky léků na různá chronická onemocnění.
Do V. ročníku ROTOPEDTOURS a II. Ročník PĚŠKOTOURS se zapojilo 63 domovů seniorů,
seniorských organizací a klubů. Celkový počet zúčastněných seniorů byl 929 a jejich věk se
pohyboval od 60 do 99let! Účastníci společně ujeli a ušli 80 tisíc kilometrů (přesně 80 074,9km)
a překonali vzdálenost kolem rovníku téměř dvakrát!
Příspěvek byl využit na zajištění projektu.
www.nspz.cz

Projekt: 60 A VÍC NEZNAMENÁ NIC
Realizátor: Minerva o.p.s., Valašské Meziříčí
Podstatou projektu je podpora individuální a skupinové pohybové aktivity seniorů
žijících ve Valašském Meziříčí a okolí, čímž dochází ke zvýšení tělesné kondice,
sociální aktivizaci a tím i zlepšení zdraví účastníků. Idea projektu vychází z norského
projektu „60plus“, který byl prezentován jako modelový v rámci evropského
projektu „Zdravé stárnutí“. Cílem projektu je motivace seniorů k pohybové aktivitě
systémem volných vstupů na sportovní a pohybové aktivity ve městě a další
společenské akce, které povedou ke zvýšení tělesné kondice, sociální aktivizaci a
zlepšení komunikace napříč generacemi. Příspěvek byl využit na financování vstupného na jednotlivé aktivity, lektorné,
propagaci a závěrečný večer. Nadace tento projekt podporuje pravidelně od roku 2009.
www.spolecnost-minerva.cz

Projekt: REKONDIČNÍ POBYT
Realizátor: SPCCH ČR o.s., Praha
Svaz každoročně pořádá rekondiční pobyty pro zdravotně postižené seniory. Cílem je umožnit seniorům pobyt v přírodě,
mimo město, kde se ve většině případů zlepší jejich fyzická a psychická kondice a zainteresovat jedince k aktivnímu
přístupu k upevňování zdraví, zlepšit jejich sebevědomí, fyzický a psychický stav, tak aby zůstali co nejdéle soběstační.
Program je zaměřen na individuální přístup k upevňování zdraví. Příspěvek byl využit na dopravu pro 30 seniorů, kteří se
pobytu zúčastnili. Se seniory ze Svazu spolupracujeme v rámci cvičení v Holmes Place, které úspěšně pokračuje již třetím
rokem.
www.spcchpraha5.estranky.cz
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SENIORŮM
Pro udržení dobrého fyzického a psychického stavu je potřeba pracovat s nejmodernějšími kompenzačními
pomůckami, které pomáhají předcházet nepříznivým vlivům a umožňují seniorům i v pokročilém věku a při
nejrůznějších zdravotních problémech cítit se lépe.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekt: VYBAVENÍ PRO DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ
Realizátor: Naděje o.s., Zlín
Dům pokojného stáří Naděje ve Zlíně poskytuje své služby seniorům již od roku 1998. Nadace si v roce 2011 vybrala Dům
pokojného stáří a postupně pomáhala obměnit stará polohovací lůžka – celkem 13, přispět na 3 kardiokřesla a
v neposlední řadě přispěla na aktivizační a antidekubitní pomůcky pro seniory.
www.nadeje.cz

Projekt: VYBAVENÍ PRO HOSPIC sv. ALŽBĚTY
Realizátor: Gabriela, o.s., Brno
Občanské sdružení Gabriela je zřizovatelem a provozovatelem Hospice sv. Alžběty, domácího hospice Tabita a Hospicové
poradny s půjčovnou pomůcek. Organizace poskytuje služby od roku 2002, Hospic sv. Alžbety je v provozu od roku 2004 a
ročně své služby poskytne cca 120 klientům. Příspěvek byl využit na vybavení Hospice sv. Alžběty: přenosná stříkačková
infúzní pumpa, polohovací pomůcky, zdravotní křesla, lůžkoviny, pomůcky pro ergoterapii, křesla, zahradní nábytek,
záložní zdroj el. energie k evakuačnímu výtahu, vybavení sesterny a denní místnosti.
http://www.hospicbrno.cz/

Projekt: POŘÍZENÍ PŘENOSNÉHO SONOGRAFICKÉHO PŘÍSTROJE PRO
DOMÁCÍ HOSPIC CESTA DOMŮ
Realizátor: Hospicové občanské sdružení Cesta domů, Praha
Domácí hospic Cesta domů poskytuje své služby v Praze pacientům v pokročilých
a konečných stadiích nevyléčitelných nemocí. Nemocnému a jeho pečujícím je
zdravotní tým hospice k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Cílem hospice je
umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném kruhu,
zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. V péči
hospice je zpravidla vždy kolem 15 pacientů a ročně poskytne služby zhruba 120
pacientům a jejich rodinám. Od svého založení v roce 2002 měl Domácí hospic v péči již přes 800 rodin.
Naprostá většina pacientů Domácího hospice Cesta domů prožije poslední dny doma bez nutnosti náročného přesunu do
nemocnice za vyšetřeními. Zdravotní péče v domácím prostředí dokáže péči v nemocnici z odborného hlediska
plnohodnotně nahradit, a to i díky tomu, že v současnosti může být řada potřebných vyšetření prováděna v domácím
prostředí. Nadace přispěla na nákup přenosného sonografického přístroje, který je důležitý především z hlediska řešení
ascitu a retence močového měchýře.
http://www.cestadomu.cz/

Projekt: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A PROFESIONALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM ZAKOUPENÍ MODERNÍCH REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Realizátor: Farní charita Litomyšl
Farní charita Litomyšl působí v oblasti poskytování sociálních služeb od roku 1993, poskytuje především terénní a
odlehčovací sociálně-zdravotní služby v Litomyšli a jeho okolí. Mezi poskytované služby, patří i půjčovna kompenzačních
pomůcek. Projekt akutně řeší regeneraci potřebného vybavení pro jednotlivá střediska Farní charity, která pomůže
uspokojit narůstající počet zájemců. Příspěvek byl využit na vybavení pro půjčovnu kompenzačních pomůcek: mechanické
vozíky 3x, chodítko, antidekubitní matraci, sprchové křeslo, infuzní stříkačkovou pumpu vč. příslušenství a kyslíkový
koncentrátor.
http://litomysl.charita.cz/
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Projekt: DŮSTOJNÉ STÁRNUTÍ
Realizátor: Oblastní charita Liberec, Domov pokojného stáří – Liberec, Domov sv. Vavřince
Domov sv. Vavřince byl založen v roce 1994, od roku 2006 je provozovatelem Oblastní charita Liberec. Služby jsou určeny
pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém domácím prostředí a potřebují stálou ošetřovatelskou a pečovatelskou péči.
Kapacita domova je 20 lůžek, z toho 16 je imobilních (ve třetím a čtvrtém stupni závislosti).
Nadace přispěla na geriatrické křeslo a infúzní stojan.
http://charitaliberec.cz/

Projekt: AKTIVITY AKTIVNĚ
Realizátor: Domov pro seniory Soběsuky
Senioři s poruchami kognitivních funkcí nemají možnost zapojit se do společenských
aktivit, protože na trhu chybí pomůcky pro tuto skupinu. Cílem projektu Aktivity
aktivně bylo zlepšit kognitivní funkce pomocí vybraných pomůcek, které zároveň
povedou k prohloubení sebedůvěry, zlepšení běžných denních činností. Sebedůvěra
a dobrá psychická kondice jsou důležité pro vymanění ze sociální izolace, což je
běžný jev, který se u seniorů s poruchami kognitivních funkcí projevuje. Příspěvek byl
využit na nákup speciálních pomůcek - sada 5 smyslů, Perzi Board, 10ks Overball,
10ks Theraband, OxyCycle, Manufit a úpravu prostor, kde aktivity probíhají.
www.dpssobesuky.cz
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PROJEKTY
FOND OSMNÁCT
č. účtu 1414141414/0100
Mladí lidé se při opouštění dětských domovů potýkají s mnoha problémy, které sami těžko zvládají. Z
dosavadního života v dětském domově si neodnášejí návyky, které jsou běžně přirozeně získávány v rodinném
zázemí a které umožňují mladým lidem orientovat se v široké problematice při vstupu do samostatného života.
Z Fondu Osmnáct jsou podporovány projekty zabývající se preventivní činností jevů, které s sebou nese
přechod dětí z dětských domovů a sociálně terapeutické a vzdělávací programy Domů na půl cesty, které
povedou k vyšší úspěšnosti při začleňování klientů do samostatného života.

PODPOROVANÉ PROJEKTY
Projekt: VZTAH DĚTSKÝCH DOMOVŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE K NABÍZENÝM PROJEKTŮM NEZISKOVÝM
SEKTOREM
Realizátor: Tilia o.s.
Projekt mapuje potřeby Dětských domovů a spektrum nabídky projektů cílených na DD neziskových organizací. Cílem je
zmapovat projekty, které korespondují s potřeby DD, projekty které DD nevyužívají a popsat oblasti, které neziskový
sektor nepokrývá. Příspěvek byl určen na zajištění projektu.
www.tilia-os.org
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KALENDÁŘ AKCÍ 2011
Senioři ze sdružení SPCCH v Holmes Place
Díky spolupráci Nadace a Holmes Place mohou senioři z občanského sdružení
seniorů postižených civilizačními chorobami v České republice využívat zdarma
každý čtvrtek na dvě hodiny klub Holmes Place Energy Smíchov, kde je pro ně
připravený speciální půlhodinový trénink na stroji Power Plate. Dále si mohou
zacvičit v kardiozóně klubu, zaplavat si v bazénu nebo využít relaxační zóny
klubu a navštívit páru či saunu. „Jsem velmi ráda, že nám Power Plate a Holmes
Place pomáhají zvyšovat kvalitu života seniorů,“ říká Taťána Kuchařová. „Je to
bohužel často opomíjená skupina obyvatel, která si zaslouží větší zájem a péči,“
doplňuje Taťána.

Charitativní koncert "Dům pro život"
2.3. 2011 proběhl v divadle Hybernia charitativní koncert v přímém přenosu
České televize. Díky dárcovským SMS a štědrosti sponzorů jsme pro Fond seniorů
získali 3.594.836Kč. Prostřednictvím krátkých dokumentů se v průběhu večera
televizní diváci seznámili s vybranými projekty, které Nadace z Fondu seniorů
podporuje. Celým večerem provázela moderátorská dvojice Daniela Písařovicová a
Vojtěch Bernatský. Hudební část večera zaštítili svým zpěvem Helena
Vondráčková, Ewa Farná, Ilona Csáková, Bára Basiková, Petr Kolář, Daniel Hůlka a
další. Prostřednictvím obrazovky podpořil činnost Nadace i Karel Gott, který
osobně navštívil Domov pro seniory Sue Ryder.

Dražba šatů ve prospěch Nadace v Muzeu TGM v Lánech
5.3. 2011 proběhl při příležitosti výročí narození prvního československého
prezidenta T.G. Masaryka slavnostní večer spojený s dražbou ve prospěch
Nadace. Slavnostní večer v Muzeum TGM v Lánech zahájil dámský EVE –
QUARTET složený z členek symfonického orchestru Hlavního města Prahy,
který zahrál několik klasických děl českých autorů. Po hudebním úvodu
následovala módní přehlídka modelů prádla a nočních úborů z dob první
republiky. Večer vyvrcholil charitativní dražbou společenských šatů z dílny
módní návrhářky Veroniky Benešové, které vytvořila pro Lucii Smatanovou na
soutěž krásy Miss International 2010 v Číně. Celkový výtěžek z dražby se
vyšplhal na částku 27.000Kč.

Udílení Evropských cen Trebbia
13.3. 2011 v rámci udílení prestižních Evropských cen Trebbia, kde byla
Taťána Kuchařová čestným hostem po boku světových a českých osobností,
převzala Taťána šek ve výši 220.000Kč. V průběhu gala večera Trebbia, který
se konal ve Smetanově síni Obecního domu, byl ve prospěch Nadace
vydražen obraz – akvarel s názvem Pohled Georgi Stojanova, bulharského
malíře žijícího v Praze. Zajímavostí je, že tento akvarel, který do dražby
věnoval pan Miro Smolák, byl 9.4. 2005 vystaven na polární stanici Bormeo
na severním pólu. Akvarel se pyšní razítkem z této stanice, kam jej spolu s
dalšími 13 výtvarnými díly osobně dovezl pan Miro Smolák.
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Společnost Astellas Pharma s.r.o. předala Nadaci šek ve výši 110.510Kč!
14.4.2011 v hotelu Crown Plaza v Praze proběhla lékařská konference
společnosti Astellas Pharma s.r.o. V rámci společenského večera předali
zástupci společnosti do rukou ředitelky Nadace Taťany Kudějové šek ve
výši 110.510Kč. Společnost Astellas Pharma uspořádala odbornou
prezentaci, při níž lékaři sbírali body. Nasbírané body pak společnost
proměnila v peníze, které rozdělila mezi Nadaci Taťány Kuchařové –
Krása pomoci a Nadační fond Krtek. Díky lékařům se podařilo získat
částku 221.020Kč.

Rudy Linka pro Nadaci Taťány Kuchařové
16. června 2011 vystoupil v Café B. Braun jeden z nejvýznamnějších jazzových
kytaristů světa Rudy Linka. Tato akce byla více než unikátní – Rudy Linka je řazen
mezi deset nejlepších kytaristů světa. Tento jazzman v kavárnách běžně
samozřejmě nevystupuje – jedinou výjimkou bylo vystoupení v Café B. Braun,
jehož interiér navrhla světoznámá architektka Eva Jiřičná. Rudy Linka v kavárně
vystoupil na podporu Nadace. Výtěžek z dobrovolného vstupného a veškeré
konzumace v kavárně šel na konto nadace. Sám Rudy Linka k této, pro něho
netypické akci, řekl: „Bylo mi ctí, že jsem mohl alespoň tímto malým
vystoupením v překrásném prostředí podpořit Nadaci Taťány Kuchařové, v její
nelehké, ale v dnešní době tolik potřebné a záslužné charitativní činnosti.“

Čtení pomáhá
Nadace se zapojila do projektu Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz Projekt je
postaven na jednoduchém principu a je zaměřen na děti a mládež, kteří svým čtením
zároveň pomáhají. Čtenáři jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun,
kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu, kterou si vyberou. Nadace
do projektu Čtení pomáhá přihlásila dva projekty občanského sdružení Naděje ve
Zlíně „Lůžka pro Domov pokojného stáří“ a „Aktivizační pomůcky“. Díky čtenářům se
podařilo získat částku ve výši 167.550Kč.

Koncert Gorana Bregoviće podpořil projekty pro seniory!
Nadace se stala neziskovým partnerem 46. ročníku Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary při této příležitosti vystoupil 3.7.2012 v Letním kině na
podporu projektů pro seniory Goran Bregović se svým Svatebním a pohřebním
orchestrem. Jako předkapela vystoupila skupina Goodfellas a Gipsy.cz. Nadace
díky štědrosti návštěvníků a společnostem ENDL + K a.s. a PROFI CREDIT získala
na projekty pro seniory 2.728.442Kč! V rámci koncertu převzal Goran Bregović
z rukou Jiřího Bartošky cenu prezidenta festivalu.

16

Voňavý kalendář 2012
Společnost Baloušek tisk připravila další ze série Voňavých kalendářů, tentokrát s názvem Gourmet.
V roce 2012 se můžete těšit s vůněmi čerstvých bylinek a dalších voňavých ingrediencí, bez kterých se
při vaření neobejdete. Vaše oko pak potěší pohled na vybrané lahůdky. Kalendář Gourmet se stal již
třetí ze série Voňavých kalendářů, které vydává společnost Baloušek tisk, a která z každého prodaného
kusu věnuje Nadaci 5Kč na podporu projektů pro seniory. Celková dosažená částka z prodeje kalendářů
dosáhla krásných 83.040Kč.

Luxury Bags podporuje Nadaci Taťány Kuchařové
Luxury Bags - jediný bazar originálních kabelek a doplňků se rozhodl podporovat projekty pro seniory
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. Z každého prodaného originálního kousku v hodnotě nad
5.000Kč věnuje nadaci 50Kč. A pro ty co si v obchodě nic nevyberou, je připravena nadační pokladnička,
jejíž výtěžek je určen seniorským projektům.

Kalendář Taťána 2012
1.12. 2011 pokřtila Taťána Kuchařová svůj kalendář pro rok 2012, jehož kmotry se stali
manželé Menzelovi. Fotografie byly nafoceny známými hollywoodskými fotografy,
dvojčaty Derekem a Drewem Reikers na plážích v Los Angeles. V průběhu večera byly
vydraženy na projekty pro seniory dvě velkoformátové fotografie za 290.000Kč.
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STRUKTURA AKTIV A PASIV
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STRUKTURA AKTIV A PASIV
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Zhodnocení dodržení pravidla omezení nákladů
K 31.12.2011 bylo dodrženo pravidlo omezení nákladů dle Statutu Nadace čl. VI. Náklady na správu nadace:
„Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých
nadačních příspěvků.“

20

PŘEHLED DÁRCŮ V ROCE 2011
PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
SYNOT TIP, a.s.

1.230.000Kč

ČEZ, a.s.

1.000.000Kč

ENDL+K a.s.

1.000.000Kč

PROFI CREDIT Czech, a.s.

600.000Kč

AGROFERT HOLDING, a.s.

500.000Kč

Nadační fond TREBBIA

200.000Kč

Havel, Holásek & Partners s.r.o. …………………………………………….

150.000Kč

ECO-INVEST, a.s.

130.000Kč

Astellas Pharma s.r.o.

110.500Kč

BA Holding s.r.o.

110.000Kč

SGRE One, a.s.

100.000Kč

UNISTAV a.s.

100.000Kč

HARTMANN – RICO a.s.

100.000Kč

Esthé a.s.

100.000Kč

INFORMATIK CE2, a.s.

60.000Kč

REGENIA REAL ESTATE s.r.o.

50.000Kč

SAGA Trade spol. s.r.o.

50.000Kč

Globus ČR, k.s.

39.215Kč

Baloušek, s.r.o.

25.745Kč

IRSnet s.r.o.

21.503Kč

4U PRODUCTION, s.r.o.

20.000Kč

Další vzdělávání dospělých Praha s.r.o.

15.000Kč

CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

10.000Kč

SECURITAS ČR s.r.o.

10.000Kč

Kadeřnické studio LORMA spol. s r.o.

7.786Kč

LBCE s.r.o.

2.000Kč

Svtshop.cz s.r.o.

1.000Kč

Dárci, kteří si výslovně nepřáli být uváděni

3.630.000Kč

CELKEM

9.372.749Kč

Výtěžek z kasiček za rok 2011…………………………………………………………………….………..………….

176.661Kč

DMS 2011

511.191Kč

Fórum Dárců
CELKEM
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783Kč
688.635Kč

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ FYZICKÝCH OSOB
Dobrovolná Terezie …………………………………..……………………………………....…….

250.000Kč

Roman Martin

167.550Kč

Kounelakis George

49.200Kč

Zimbric John

35.000Kč

Paukner Bohumil

5.000Kč

Polášek Tomáš

3.500Kč

Skopal Ivan

3.000Kč

Prosický Pavel

2.500Kč

Krhounová Alena

2.200Kč

Blím Emanuel

2.011Kč

Hanušová Michaela

1.500Kč

Bartoš Michael

1.200Kč

Chmelová Hana

1.000Kč

Šíchovi

1.000Kč

Tvrdý Martin

1.000Kč

Zlomek Josef

1.000Kč

Kmeťová Markéta

800Kč

Srp Ondřej

800Kč

Hopflerová Zuzana

600Kč

Divínová Jitka

500Kč

Moravec Jiří

500Kč

Polanská Milena

500Kč

Sedláčková Iva

500Kč

Weinerová Kristina

500Kč

Roman Filip

350Kč

Vaníčková Vanda

300Kč

Vymazalová Šárka

200Kč

Neznámý dárce

150Kč

Kebrlová Lucie

110Kč

Frycová Gabriela

100Kč

Treichel Richard

100Kč

Úřadníková Lucie

50Kč

Ludvík Jan

30Kč

Neznámí dárce
CELKEM
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4.033Kč
536.784Kč

PŘEHLED PŘIJATÝCH NEFINANČNÍCH DARŮ
Posterscreen.cz

Mediální prostor v období 1.1.-31.8.2011

750.000Kč

MARKLAND Revoluční s.r.o.

Pronájem prostorů v období 1.1.-31.12.2011

122.094Kč

Anopress IT, a.s.

Poskytování informačních služeb v období 1.1.-31.12.2011

102.000Kč

ČTK

Využívání obsahu databází ČTK v období 1.1.-31.12.2011

48.000Kč

Hotel Paříž Praha a.s.

Ubytování v hotelu Paříž

27.123Kč

C10 Group

Hosting webové prezentace, provoz a správu elektronické
pošty a provoz domén v období 1.1.-31.12.2011

15.300Kč

Slovakia Online, s.r.o.

Informační služby v období 1.1.-31.12.2011
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE
2011
FOND SENIORŮ

4.370.305Kč

Dobrovolnické centrum
ADRA o.s.

Ostrava

Rozvoj dobrovolnických aktivit v sociálních a zdravotních
zařízeních pro seniory v Ostravě a okolí

Dobrovolnické centrum
ADRA o.s.

Česká Lípa

Dobrovolnické centrum Česká Lípa

Dobrovolnické centrum
ADRA o.s.

České
Budějovice

Podpora péče o seniory prostřednictvím dobrovolníků na
Třeboňsku

Dobrovolnické centrum
ADRA o.s.

Plzeň

Dobrovolníci v zařízení pro seniory

56.000Kč

Dobrovolnické centrum
ADRA o.s.

Prostějov

Dobrovolnické centrum Prostějov

82.133Kč

Domov Sue Ryder o.p.s.

Praha

Osobní asistence- Služba, která za Vámi přijde až domů

Domov Sue Ryder o.p.s.

Praha

Profesionální pračka

Domov pro seniory
Soběsuky

Soběsuky

Aktivity aktivně

110.000Kč

Farní charita Litomyšl

Litomyšl

Zvyšování kvality a profesionality sociálních služeb dle
standardů kvality sociálních služeb prostřednictvím
zakoupení moderních rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek

146.524Kč

Gabriela, o.s.

Brno

Vybavení pro Hospic sv. Alžběty

513.816Kč

Hospicové občanské
sdružení Cesta domů

Praha

Pořízení přenosného sonografického přístroje pro domácí
hospic Cesta domů

189.660Kč

Charita Šternberk

Šternberk

Podzim života – Charitní pečovatelská služba

701.517Kč

Naděje o.s.

Zlín

Vybavení pro dům pokojného stáří

497.550Kč

Národní síť podpory
zdraví o.s.

Nové Město
nad Metují

Rotoped tours + Pěško tours 2011

250.000Kč

Oblastní charita Liberec

Liberec

Důstojné stárnutí
Domov pokojného stáří – Liberec, Domov sv. Vavřince

Okamžik, sdružení pro
podporu nejen
nevidomých

Praha

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým

110.000Kč

o.s. Tři

Čerčany

Rozvoj dobrovolnického centra o.s. Tři

180.000Kč

Prosaz o.s.

Praha

Doma je doma – projekt osobní asistence

200.000Kč

Spokojený domov o.s.

Mnichovo
Hradiště

Terénní pečovatelská služba

214.400Kč

Společnost Minerva
o.p.s.

Valašské
Meziříčí

Šedesát a víc neznamená nic

250.000Kč

SPCCH ČR o.s.

Praha

Rekondiční pobyt
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170.000Kč
80.000Kč
136.722Kč

401.793Kč
50.000Kč

16.480Kč

13.710Kč

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE
2011
FOND OSMNÁCT
TILIA,
o.s.

Praha
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Vztah dětských domovů Středočeského kraje k nabízeným projektům neziskovým
sektorem ………………

30.000Kč
30.000Kč

ZPRÁVA AUDITORA
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ZPRÁVA AUDITORA
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ZPRÁVA AUDITORA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
DONOŘI 2011
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PARTNEŘI 2011
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NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ – KRÁSA POMOCI

Revoluční 1003/3
Praha 1, 110 00
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IČO: 28421434

Tel. +420 725 692 170
info@krasapomoci.cz
www.krasapomoci.cz

