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SLOVO ÚVODEM  
 

 

 
 
 
Vážení přátelé nadace, 
 
Johan Wolfgang Goethe kdysi řekl „Štěstí je poznat 
v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve 
stáří přednosti mládí.“ Tady mě napadá proč se 
naše společnost tak strašně bojí poznat přednosti 
stáří, proč se tak strašně bojíme stáří.  
Děti svoje prarodiče zpravidla milují a je jim jedno 
kolik vrásek jejich tvář pokrývá, jde jim o duši, o to 
jaký ten dotyčný je. Čím jsme však starší, tím více 
svoji čistotu ztrácíme, ztrácíme schopnost 
posuzovat lidi podle toho jací jsou. Jdeme zkrátka 
pouze po obalu, tak jak nás to naučili. Jsme natolik 
ovlivněni společností, která odmítá stáří jako 
přirozenou součást života. Jsme „obklopeni“ 
mládím a stáří přehlížíme, děláme že není. A 
důvod? Strach? A přitom milujeme staré věci, jsme 
lačni po starožitnostech po všem co staře vypadá. 
Tvrdíme, že staré věci mají duši, že vyprávějí svůj 
příběh. A co staří lidé, ti nemají svou duši? A těch 
příběhů co mají, stačí jen naslouchat! Prosím, 
pojďme alespoň na chvíli naslouchat, zastavit se, 
pousmát se. Stačí opravdu jen málo.  
Přijímejme s pokorou co nám život přináší, všichni 
jednou zestárneme a budeme chtít, aby se i s námi 
někdo na chvíli zastavil a naslouchal nám.  
 
Děkuji 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. 
 
Děkuji Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, 
kterou nám věnujete a díky, které můžeme 
pomáhat. 
 
Taťána Kuchařová  
Předsedkyně Správní rady  
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KRÁSA POMOCI V ROCE 2012 
 
 

 

 

Správní rada - stav k 31.12.2012 

 

Taťána Kuchařová - předsedkyně SR 
MUDr. Věra Terzijská 
JUDr. Klára Drechslerová, Ph.D. 
Ing. Jana Tvrdíková  
 

 

Dozorčí rada - stav k 31.12. 2012 

 
 

JUDr. Josef Moravec - předseda DR 
Ing. Peter Jusko MBA 

 
 

Exekutivní tým 

 
 

Mgr. Taťana Kudějová – ředitelka  
Andrea Procházková – projektový manažer 
Lucie Maliníková – fundraiser   

 
 

Dobrovolníci 

 
Petra Smitková  
Markéta Hrušková 
Andrea Pavelková 
Juraj Sásik 
Martina Poláčková 
Lenka Mrázková 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Stránka 5 z 27 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krasapomoci.cz/
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PROJEKTY  
 

FOND SENIORŮ 
 
 
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. 
 
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 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 2012 PODPOŘILA NADACE Z FONDU SENIORŮ 18 PROJEKTŮ PRO SENIORY 18 
ORGANIZACÍ V CELKOVÉ VÝŠI 2.501.100KČ.   
 

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: 1.8.2011 – 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    
Projekt Domova Sue Ryder "Osobní asistence - služba, která za Vámi přijde domů" 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 osobní asistenci Domova Sue Ryder se každým rokem daří zvyšovat počet hodin poskytnuté 
osobní asistence. I v roce 2012 došlo k nárůstu, tentokrát enormnímu o 44% (oproti plánovaným 20%.), bylo plně pokryto 
celkem 14.875 hodin OA. Celkem osobní asistenti obsloužili během roku 57 seniorů, přičemž 38 z nich bylo nových. 
Nadace přispívá na financování mzdových nákladů vč. odvodů pro osobní asistenty a celkového zajištění služby. 
http://www.sue-ryder.cz/ 
 

Projekt: PODZIM ŽIVOTA – CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Realizátor: Charita Šternberk  
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 2012 pečovali o 207 
uživatelů. Nadace přispívá na zajištění služeb charitní pečovatelské služby, konkrétně na mzdové náklady pečovatelů. 
www.sternberk.caritas.cz 

 
Projekt: SLUŽBA PRO SENIORY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ DUHA  
Realizátor: o.s. Společnost DUHA - integrace osob s mentálním postižením, Praha  
Posláním služby Chráněné bydlení je poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním podle jejich individuálních 
potřeb takovou podporu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem života srovnatelným s životem svých vrstevníků, kteří 
nevyužívají sociální služby. 
„Věříme, že není nutné, aby naši klienti v seniorském věku odcházeli do ústavní péče. Již dnes spolupracujeme s 
profesionálními zdravotnickými organizacemi (Domácí péče, Domácí hospic). Jak napovídají zkušenosti ze zahraničí i naše 
vlastní zkušenosti, je možné vytvořit vhodné a důstojné prostředí pro naše klienty, aby mohli ve svých bytech dožít“, říká k 
projektu Mgr. Margita Losová. 
Tento přístup k poskytování sociálních služeb seniorům s mentálním znevýhodněním je nový a unikátní. Jedná se o první 
generaci uživatelů sociálních služeb s mentálním znevýhodněním po roce 1989, která měla možnost žít mimo zdi ústavu. 
Cílem projektu je pomoci seniorům s mentálním znevýhodněním prožít kvalitní život a umožnit jim co nejdéle setrvat v 
chráněném bytě. Nadace přispívá na financování mzdy asistenta, který přímo pracuje se seniory v chráněných bytech. 
http://www.spolecnostduha.cz/ 

 
Projekt: CHCEME ŽÍT DOMA – TERÉNNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  
Realizátor: Help-in, o.p.s., Bruntál  
Cílem projektu je prostřednictvím zvýšení kvality pečovatelské služby umožnit cca 220 seniorům na Bruntálsku setrvat co 
nejdéle v jejich přirozeném prostředí, případně tam i dožít, anebo v maximálně možné míře oddálit jejich odchod do 
pobytového zařízení. Nadace přispěla na pořízení elektronických čteček, které spoří čas, ale také zpřesňují vykazování 
úhrad za poskytnuté úkony. Posílení přímé péče a zpřesnění výkaznictví umožní přesnou evidenci, jelikož každému úkonu 
je přiřazen čárový kód a pečovatel jej před zahájením a po skončení úkonů přejede elektronickou čtečkou, která 
zaznamená přesný časový rozsah úkonů a zpřesní jejich vykazování. Odstraní se tím nejistota klientů, že jim mohou být 

http://www.sue-ryder.cz/
http://www.sternberk.caritas.cz/
http://www.spolecnostduha.cz/
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úkony dopisovány nebo, že jsou jinak šizeni. Pečovatelům pak odpadne každodenní ruční psaní výkonů a 1x měsíčně 
souhrnné výkazy ke každému klientovi a vedoucí služby zase ruční zadávání všech výkonů do PC pro výpočet úhrad. 
Časová úspora je využita ve prospěch přímé péče. 
www.help-in.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. Nadace přispívá 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. Nadace přispívá na zajištění Dobrovolnického centra. 
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. 
V roce 2012 zajišťovalo dobrovolnickou činnost 30 dobrovolníků v 8 sociálních zařízení pro seniory. Nadace přispívá na 
zajištění dobrovolnického centra.  
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceska-lipa 

 
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 a 2012 rozšířili a zintenzivnili díky podpoře Nadace Taťány Kuchařové dobrovolnickou činnost v Třeboni v 
Domově seniorů. V roce 2012 se dobrovolnická činnost v Třeboni rozšířila i na seniory v domácnostech. 15 dobrovolníků 
pravidelně dochází, min. 1týdně na 1-2 hodiny za konkrétními obyvateli domova seniorů a k jednotlivým seniorům, kteří 
žijí doma ve svém přirozeném prostředí. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra. 
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceske-budejovice 
 

 
 
 

http://www.help-in.cz/
http://www.okamzik.cz/
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ostrava
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceska-lipa
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceske-budejovice


 

 

Stránka 10 z 27 

 

Projekt: DOBROVOLNÍCI V ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY 
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.s., Plzeň  
Dobrovolnické centrum Plzeň se od října 2010 věnuje dlouhodobému programu „Dobrovolníci v sociálních a zdravotních 
zařízeních pro seniory“, akreditovaného MVČR. V roce 2012 bylo do programu zapojeno 15 aktivních dobrovolníků ve 
čtyřech sociálních zařízeních pro seniory v Plzni, Klatovech a Kdyni.  Jejich cílem je navyšovat postupně počet 
dobrovolníků, tak aby pokryli poptávku ze strany uživatelů domovů seniorů a dále rozšiřovat působení do dalších obcí v 
Plzeňském kraji. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra. 
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/plzen/o-nas 
 
Projekt: DOBROVOLNÍCI V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH KRAJE VYSOČINA 
Realizátor: Hospicové - hnutí Vysočina, o.s., Nové Město na Moravě 
Hospicové hnutí – Vysočina organizuje dobrovolnický program přes 10 let. Dobrovolnickou činnost zajišťuje 45 
dobrovolníků v 5 sociálních a zdravotnických zařízení v kraji Vysočina. V domovech a LDN navštěvují osamělé nebo málo 
navštěvované seniory, poskytují jim psychosociální podporu a zabezpečují jim kontakt s venkovním světem. Nadace 
přispívá na zajištění dobrovolnického centra. 
www.hhv.cz 

 
Projekt: ADOPCE SENIORŮ  
Realizátor: Maltézská pomoc, o.p.s., Praha  
Maltézská pomoc je nezisková organizace založená řádem Maltézských rytířů. Navazuje na víc jak 900 let starou tradici 
řádu - pomoc potřebným. Po celé České republice mají 11 center, která poskytují služby seniorům, dále se věnují dětem 
ze sociálně slabých rodin, dopisování s vězni a lidem bez domova. 
Dobrovolnický projekt „adopce seniorů“ vznikl v roce 2008, s cílem zmírnit osamělost starých lidí. Realizuje se díky 
dobrovolníkům – lidem, kteří mají chuť pomáhat ve svém volném čase a docházejí jednou týdně na 2 hodiny za „ svým“ 
seniorem. Typickým klientem jsou ovdovělé ženy, okolo 80 let, se sníženou soběstačností, která jim nedovoluje 
samostatně vycházet ze svých domovů. Tím je způsobena jejich nedobrovolná izolace, kterou překonávají právě 
prostřednictvím našich dobrovolníků. Rovněž díky dobrovolníkům je možné pomáhat bez nároku na úhradu, tudíž je 
projekt dostupný všem, kteří o společnost mají zájem. Doplňují tak placené služby a přináší to, co si za peníze nelze koupit 
– zájem o člověka, laskavost a pochopení. Za 64 klienty – seniory, dochází 57 dobrovolníků, ročně pak stráví celkem 4760 
hodin se seniory. Dobrovolnický program zajišťují i v dalších městech ČR. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického 
programu. 
www.maltezskapomoc.cz 

 
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 2011  
Realizátor: Národní síť podpory zdraví o.s., Nové Město nad Metují   
Akce, pod názvem Rotopedtours a Pěškotours vznikla v Novém Městě nad Metují a v roce 2012 se zrealizoval již šestý 
ročník, Nadace jej podporuje jako jeden z dlouhodobých projektů od roku 2010. Cílem akce je zvyšování pohybové aktivity 
seniorů, jejich sociální aktivizace a zvýšení sebejistoty, jakož 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. Původní zaměření - jízda na rotopedu a "sčítání" ujetých metrů a 
kilometrů - byla v roce 2010 na podnět klubů seniorů rozšířena o aktivní chůzi pro ty, kdož nevlastní rotoped či nemohou 
zvládat jízdu na kole. Akce startuje 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 2012 se projektu zúčastnilo 1405 
seniorů ze 62 seniorských zařízení z 9 krajů ČR. 
Nadace přispívá na realizaci projektu.  
www.nspz.cz 

http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/plzen/o-nas
http://www.hhv.cz/
http://www.maltezskapomoc.cz/
http://www.nspz.cz/
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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 vedou ke zvýšení tělesné kondice, sociální aktivizaci a zlepšení komunikace napříč 
generacemi. V roce 2012 se do projektu zapojilo 162 seniorů, 13 seniorů se zapojilo do realizace projektu a pracovali jako 
dobrovolníci. Nadace tento projekt podporuje pravidelně od roku 2009. 
Nadace přispívá na realizaci projektu.  
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 29 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 

 
Projekt:  AKTIVNÍ STÁŘÍ VINOHRAD 
Realizátor: Buena Vista Vinohrad o.s.,Praha 
Sdružení pořádá zájmové programy pro seniory: zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou, pěveckou a výtvarnou dílnu, 
rekondiční pobyty. Podporuje seniory od 60 do 100 let v aktivním přístupu k životu, v seberealizaci, v zapojení do 
společnosti. Programy jsou realizovány v Lauderově škole, Belgická 25, Praha 2. 
Zdravotní cvičení patří k základním kamenům nabídky, pohyblivost je ve stáří základem udržení soběstačnosti. Cviky se 
přizpůsobují individuálním pohybovým obtížím účastníků, jsou spojeny s radami, jak cvičit doma, jak pěstovat zdravé 
pohybové vzorce. Pěveckou dílnu vede sbormistryně a hráč na violoncello. Arteterapeutka vede ve výtvarné dílně seniory 
k uvolnění tvořivosti, fantazie a k sebevyjádření. Týdenní rekondiční pobyty v sobě spojují cvičení a výlety za zajímavostmi 
okolí. Programy vycházejí z potřeb seniorů, z jejich možností, zpětné vazby, osobností. Činnost sdružení není vnímána jako 
způsob přístupu ke stáří, ale přístupu k životu. Programy realizují díky grantům a senioři platí jen symbolický finanční 
příspěvek, protože častým omezením aktivity seniorů bývají právě jejich limitované finanční možnosti. 
Nadace přispívá na zajištění jednotlivých aktivit. 
http://www.buenavistavinohrad.cz/ 

 
 
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, provozuje domov pro seniory a 
domov se zvláštním režimem. Služby jsou určeny pro seniory, kteří již nemohou žít ve svém domácím prostředí, případně 
trpí Alzheimerovou chorobou a potřebují stálou ošetřovatelskou a pečovatelskou péči. Nadace si v roce 2011 vybrala Dům 
pokojného stáří k podpoře a postupně pomáhala obměnit stará polohovací lůžka – v roce 2012 se podařilo završit 
celkovou obměnu polohovacích postelí včetně antidekubitních matrací. 
www.nadeje.cz  

 
 
 
 

http://www.spolecnost-minerva.cz/
http://www.spcchpraha5.estranky.cz/
http://www.buenavistavinohrad.cz/
http://www.nadeje.cz/
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DLUHOVÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY  
Česká správa sociálního zabezpečení přinesla alarmující zprávy o tom, že se v České republice týká i 60.874 
seniorů, přičemž je dále evidováno 77.683 podání k exekucím na seniory, které ještě čekají na vyřízení. Od roku 
2004 do roku 2011 se počet exekučních srážek z důchodů seniorů zdvojnásobil (!) a očekává se, že se situace 
bude zhoršovat.  
Senioři velmi často hospodaří s nízkými nebo téměř žádnými příjmy, většinou pobírají starobní důchod, který 
ale zpravidla nestačí na pokrytí veškerých potřebných výdajů. Bankovní společnosti jim úvěry většinou 
neposkytnou vzhledem k nízké solventnosti, proto se obracejí na nebankovní společnosti nebo fyzické osoby. 
Nízké příjmy kladou vysoké nároky na schopnost hospodařit s penězi a schopnost promýšlet následky svých 
rozhodnutí.  Seniorům často ztěžuje jejich věk komunikaci a orientaci v jednání s potenciálními věřiteli, znalost 
práv a povinností všech zúčastněných stran.  Senioři mají často sklony k důvěřivosti, neumí nebo se bojí říkat 
„ne“ a také si nedokážou řádně spočítat všechny své závazky a připravit se na krizové situace (smrt životního 
partnera, nemoc, živelná pohroma, aj.). 
Výše uvedené problémy znásobuje v mnohých případech nefunkčnost rodiny, respektive nezájem o život 
seniora a ani společnost v současnosti nevytváří vhodné prostředí pro řešení této problematiky, nehledá 
nástroje na její řešení, zajímá se o ni jen okrajově. 
 

PODPOROVANÉ PROJEKTY 

Projekt:  SENIOŘI PROTI DLUHŮM 
Realizátor:  o.s. InternetPoradna.cz, Olomouc  
Cílem projektu „Senioři proti dluhům“ je poskytování odborného sociálního poradenství seniorům z Olomouckého kraje; a 
to v oblasti dluhů a finanční gramotnosti. Přispívají k aktivizaci seniorů a také ke zmírnění negativních dopadů stále 
stoupající zadluženosti a nedostatečné finanční gramotnosti. Poradna poskytuje odborné sociální 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 (orientace v systému exekucí, vysvětlení exekučního řízení), 
po/zastavení exekuce, při podání žádosti o povolení insolvence stejně jako při dodržování jejich podmínek, aj. 
Nadace přispívá na mzdu sociálního pracovníka, školení a vzdělávání, propagaci, tisk a dokumentaci. 
www.iporadna.cz 

      
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iporadna.cz/
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KALENDÁŘ AKCÍ 2012 
 

Příběhy a překážky aktivního stárnutí 
 
26.4. 2012 proběhla v Galerii Louvre konference na téma Příběhy a překážky aktivního stárnutí. Na konferenci se setkali 
odborníci na problematiku stárnutí se zástupci neziskových organizací věnujících se seniorům. Hlavními tématy programu 
bylo vzdělávání seniorů, státní politika vůči stárnoucí populaci a aktuální problémy poskytovatelů sociální péče. Ze setkání 
vzešlo společné stanovisko účastníků upozorňující na znepokojivý stav péče o seniory v ČR a na celospolečenskou potřebu 
změn ve vnímání stáří a stárnutí, viz odkaz níže. 
Konference se zúčastnili zástupci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, Diakonie Českobratrské církve 
evangelické, Domova Sue Ryder, Gerontologického centra nebo Národní sítě podpory zdraví. Setkání zorganizovala škola 
EDUCAnet Praha, která na konferenci představila projekt vzdělávání seniorů a jejich začleňování do komunitního života 
Me(u)mores. Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci převzala nad konferencí záštitu. 
 

 
Křišťálový kamínek 2012 
 
3. 10. 2012 proběhlo v rámci jubilejního XX. ročníku Evropských dnů handicapu již posedmé udílení prestižního ocenění 
Křišťálový kamínek 2012, které vyhlašuje Asociace TRIGON. I v roce 2012 asociace ocenila mimořádné činy lidí s 
handicapem a zároveň poděkovala těm, kteří problematice dětí, mládeže i dospělých s postižením věnují čas, energii i kus 
svého života. Vzhledem k tomu, že rok 2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, 
udělila Asociace TRIGON za práci ve prospěch handicapovaným zvláštní cenu také seniorům, na kterou přispěla Nadace 
Taťány Kuchařové – Krása pomoci. 
 
 

VYPITO! 
 
 

 
 

 

V kavárně Mlýnská proběhla 30.8.2012 akce na podporu Dobrovolnického 
programu „Adopce seniorů“ o.p.s. Maltézská pomoc. Za barem jste se mohli potkat 
s Taťánou Kuchařovou, Alžbětou Jungrovou, Tomášem Sedláčkem, Janem 
Procházkou, Davidem Černým nebo Michalem Malátným a Františkem Táborským z 
Chinaski, kteří pro vás míchali drinky. O „živý jukebox“ se postaral výborný pianista 
Václav Tobrman. Díky tomuto jedinečnému večeru, skvělým výkonům barmanů a 
návštěvníků kavárny Mlýnská se podařilo pro „adopci seniorů“ získat 
neuvěřitelných 65.000Kč. 

Děkujeme za podporu všem hvězdným barmanům, Martinovi Kotasovi z kavárny 
Mlýnská, společnostem Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., Pivovary 
Lobkowicz, a.s., Kofola a.s. a Festivalpark s.r.o., bez jejichž produktů bychom 
nezískali tak skvělou částku! 

 

 
s.OLIDARITA3 

 
Milovníci módy mohli 19. 9. 2012 spolu s Taťánou Kuchařovou nakupovat na 
charitativním shoppingu „s.OLIDARITA“, který pro Nadaci uspořádala módní a 
lifestylová značka s.Oliver v nákupním centru Arkády Pankrác. Díky milovníkům 
módy získala Nadace od značky s.Oliver částku 125.000Kč kterou jsme přispěli 
na další z dlouhodobě podporovaných projektů, a to na Dobrovolnické 
centrum Adra v Ostravě, kde Nadace pomůže dobrovolníkům v sociálních 
zařízeních pro seniory.  
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Masquerade 2012  
 
22.11. 2012 proběhl v Obecním domě ples Masquerade inspirovaný proslulými maškarními 
bály na dvoře Ludvíka XIV., a který výtěžkem z tomboly podpořil Nadaci. Výtěžkem ve výši 
73.800 byla podpořena terénní pečovatelská služba Charity Šternberk, jenž seniorům 
pomáhá zajistit péči o sebe sama tak, aby mohli její uživatelé zůstat ve svém přirozeném 
prostředí mezi svými blízkými. Charita Šternberk provozuje tři střediska Šternberk, Uničov a 
Litovel a své služby zajišťuje v 92 obcích v Olomouckém kraji. Ročně terénní pečovatelské 
služby poskytnou průměrně dvěma stovkám seniorům. Nadace tento projekt podporuje již 
od svého založení v roce 2008 a těší se, že díky této podpoře může narůstat i počet 
uživatelů, kteří služby využívají. 

Děkujeme Kristianě Ghiuri a Adele Schicker ze společnosti Starmanagement, která tuto 
nádhernou akci uspořádala! 

 
 

 
 
 
Golf & Beauty Tour 2013 v České republice 
 

 

27.11. 2012 se v pražském klubu Jimmy´z konalo slavnostní zahájení prvního ročníku 
nové celosvětové golfové soutěže Golf & Beauty Tour 2013 v České republice. 
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci se stala hlavním partnerem projektu. Na 
konto nadace poputuje nejen část výtěžku projektu, ale jednorázově také celý 
registrační poplatek ve výši 100.000 Kč, který za účast v turnaji v týmu s Taťánou 
Kuchařovou nabídl v dražbě zástupce společnosti Sport-Invest International. Spolu s 
Taťánou se exhibičně zúčastní základního a národního kola v ČR i mezinárodního 
finále, které se bude konat v září 2013. 

 

 
 
SNĚDENO! 
 
Spojení dobrého jídla, dobrého pití a dobré hudby pro dobrou věc se odehrálo 
29.11.2012 ve SCHOOL restaurant & lounge. Roli obsluhujícího personálu na sebe 
opět vzalo trio Taťána Kuchařová, Tomáš Sedláček a Jan Procházka, které doplnila 
Katka Sokolová s Matějem Ruppertem a Honzou Charouzem, který pro tento večer 
sestavil speciální menu, na kterém si pochutnávala více než stovka návštěvníků 
restaurace. Díky skvělým výkonům VIP obsluhy a především skvělým výkonům 
návštěvníků SCHOOL restaurant & lounge se za celý večer podařilo získat 51.483Kč. 
Za podporu jmenovitě děkujeme: 
Kateřině Sokolové, Matějovi Ruppertovi, Honzovi Charouzovi, Tomášovi Sedláčkovi a 
Janu Procházkovi, 
restauraci SCHOOL včetně personálu v čele s Lucií Mencovou; 
DJ Jorgosovi a DJ Nesterovi, Planet House Jam; 
společnostem - Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s., Kofola a.s., GRANDS VINS, 
Festivalpark s.r.o., K2T Víno s.r.o., VINO MARKUZZI, s.r.o. a značkám Frisco a Pilsner 
Urquell. 
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Vánoční setkání se seniory 
 

 
 

 

3.12. 2012 proběhlo ve spolupráci s o.p.s. Maltézská pomoc a Českým velkopřevorstvím 
řádu Maltézských rytířů setkání seniorů z Prahy 1 s Taťánou Kuchařovou a jejími milými 
hosty - Vlaďkou Dobiášovou a Alešem Cibulkou. Setkání se odehrálo v nádherném 
prostředí Rytířského sálu Velkopřevorského paláce. Úvodního slova se ujal nám vzácný 
host, pan Johannes Lobkowicz z řádu Maltézských rytířů. Seniory celé odpoledne bavil 
Aleš Cibulka, který se po celou dobu předháněl s Vlaďkou Dobiášovou sběratelkou šatů, 
kdo má ve své sbírce větší skvost. Vlaďka Dobiášová byla tak laskava a na setkání 
přivezla několik nádherných kousků ze své sbírky, některé byly i více než sto let staré. 
Snad nejcennější byly šaty Adiny Mandlové, které Taťána Kuchařová předvedla na závěr 
celého programu. Aleš Cibulka se zase pochlubil krajkovými rukavičkami této divy nebo 
porcelánovým slonem, který si „zahrál“ ve filmu Roztomilý člověk. Pro štěstí ho nechal 
kolovat celým sálem. 
Vyprávění o starých filmech, vánočních zvycích, tehdejší módě, doplňovali svými 
historkami sami senioři, mezi kterými se objevila i sestřenice herce,  pana Oldřicha 
Nového. V průběhu povídání došlo i na soutěže o vědomostech ze starých filmů a 
několik účastnic mělo tak skvělé  znalosti, že se jim podařilo vyhrát celou řadu knih 
Aleše Cibulky včetně kalendářů. Povídání zpestřila filmovými písněmi a vánočními 
koledami Livie Kuchařová, kterou na klavír doprovázel Vojta Uhlík. Domů se po pravdě 
nikomu nechtělo. Atmosféra byla naprosto báječná a jen stěží jsme se všichni vzájemně 
loučili. 
Děkujeme Alešovi Cibulkovi, Vlaďce Dobiášové, Livii Kuchařové a Vojtovi Uhlíkovi, že 
svůj čas věnovali společně s námi a s kolegy z Maltézské pomoci seniorům. 
 

 
 
 
 
 
 

HOŠI  DĚKUJEM(e)! 
 
11.12. 2012 pokřtila Taťána Kuchařová s Martinem Strakou kalendář pro rok 2013 
„Hoši děkujem(e)!", na kterém se podíleli naši přední hokejisté z celé České republiky. 
Za podpory svých klubů propůjčili své tváře kalendáři, který přináší nejen potěchu pro 
ty, kteří si jej zakoupí, ale hlavně podpořil dobrou věc! 

Na titulní straně kalendáře se vedle Martina Straky objevila jedna z nejvýznamnějších 
osobností českého showbusinessu - pan Karel Gott osobně, a to rovnou v hokejovém 
dresu a s hokejkou. Výtěžek z kalendáře byl rozdělen Nadaci Taťány Kuchařové – 
Krása pomoci na projekty pro seniory a NADACI NA OCHRANU ZVÍŘAT, jejíž patronkou 
je Marta Kubišová. Část výtěžku přinesla finanční podporu také mládežnickému 
hokeji, a to prostřednictvím Českého svazu ledního hokeje. 

Iniciátorem a hlavním partnerem celého charitativního projektu byl pan Libor 
Krasanovský, jednatel společnosti ELEKTROMEDIA s.r.o., známé hlavně jako ELME.CZ, 
kterému patří velké poděkování.   
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Voňavý kalendář 20133 
 
I v roce 2012 připravila společnost Baloušek tisk další ze série Voňavých kalendářů na podporu Nadace Taťány Kuchařové 
– Krása pomoci, tentokrát s názvem Vůně lesa.  Voňavý kalendář s názvem Vůně lesa se stal již čtvrtý 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 za celou dobu vzájemné spolupráce dosáhla krásných 
104.300Kč.  
 

 
Erste Group Immorent ČR3 
 

 

 
Společnost Erste Group Immorent ČR v roce 2012 oslavila patnáct let působení na českém trhu a 
při té příležitosti se rozhodla pro své klienty a partnery uspořádat v historických prostorách 
Kaiserštějnského paláce na Malé Straně večer plný hudby a zábavy. V rámci večera se uskutečnila 
benefiční tombola ve prospěch naší Nadace, ve které se mezi hosty vybralo celkem 15.700 Kč. 
Vedení společnosti se rozhodlo částku navýšit, a tak byl Nadaci v závěru večera předán šek na 
částku 50.000 Kč. Částka v celé výši pomohla Dobrovolnickému centru pomoci zrakově 
postiženým o.s. Okamžik. 
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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 31.12.2012 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.“ 
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PŘEHLED DÁRCŮ V ROCE 2012 
 
 

PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ PRÁVNICKÝCH OSOB  

ENDL+K a.s. 1.620.000Kč 

AGROFERT HOLDING, a.s. 500.000Kč 

PROFI CREDIT Czech, a.s. 500.000Kč 

Nadace Děti – kultura – sport  500.000Kč  

s.Oliver CZ s.r.o. 125.000Kč 

Faiyo s.r.o. (Golfers& Beauties) 103.847,10Kč 

SAGA Trade spol. s r.o. 100.000Kč 

Starmanagement s.r.o. 73.800Kč  

Mlýnská kavárna 65.000Kč 

Erste Group Immorent ČR s.r.o. 34.300Kč 

CAFE RINCON, s.r.o.  30.443Kč 

Baloušek, s.r.o. 24.905Kč 

LBCE s.r.o. 16.350Kč 

Idealab 15.700Kč 

AHOLD CZECH REP. ……………………………………………. 9.242Kč 

  

CELKEM  3 718 587,10Kč 

 
 

  

Výtěžek z kasiček za rok 2012………                 …………………………………………………………….………. 177.386,15Kč 

DMS 2012 2.808Kč 

CELKEM 180.194,15Kč 
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PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH DARŮ FYZICKÝCH OSOB             

Blím Emanuel                                                                                                                                2.012Kč 

Procházka J. 2.000Kč 

Novosadová Vladislava 1.710Kč  

Kostrouch Marian 1.500Kč 

Benoni Kamila 1.214,28Kč 

MUDr. Bartoš Michael 1.200Kč 

Lakomá Pavla  1.150Kč  

Reimarová Hana  1.100Kč 

Kotorová Pavlína  1.100Kč  

Neznámí dárce 1.050Kč 

Plachá Edita 1.000Kč 

Kuchař Jan 1.000Kč 

Kmeťová Markéta 1.000Kč 

DiS. Tvrdý Martin 1.000Kč 

Eliášová Eva 666Kč  

Ing. Sásik Juraj  500Kč 

Urbánková Monika  500Kč 

Hosnedlová Dagmar                                                                                         500Kč  

Silovská Alena 500Kč 

Stárek Pavel 300Kč 

Samková Kamila 100Kč 

Storková Irena 100Kč 

Kebrlová Lucie 80Kč 

CELKEM  21.282,28Kč 

 
 
 
 

PŘEHLED PŘIJATÝCH NEFINANČNÍCH DARŮ  

MARKLAND Revoluční s.r.o. Pronájem prostorů v období 1.1.-31.12.2012 122.094Kč  

Anopress IT, a.s. Poskytování informačních služeb v období 1.1.-31.12.2012 102.000Kč 

ČTK Využívání obsahu databází ČTK v období 1.1.-31.12.2012 48.000Kč 

VÍTKOVICE TOURS s.r.o. Reklama  47.500Kč 

C10 Group Hosting webové prezentace, provoz a správu elektronické 

 pošty a provoz domén v období 1.1.-31.12.2012 

25.200Kč 

Jiří Mocek  Grafické práce  5.000Kč 

Slovakia Online, s.r.o. Informační služby v období 1.1.-31.12.2012  

 
 
 



 

 

Stránka 22 z 27 

 

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 
2012 
 

FOND SENIORŮ   2.501.100Kč 

Asocicace Trigon Ostrava 20. ročník Evropských dnů handicapu v 
Ostravě  

20.000 Kč 

Buena Vista Vinohrad o.s. Praha Aktivní stáří Vinohrad 130.000Kč 

Dobrovolnické centrum ADRA o.s.  Ostrava Rozvoj dobrovolnických aktivit v sociálních a 
zdravotních zařízeních pro seniory v Ostravě 
a okolí 

125.000Kč 

Dobrovolnické centrum ADRA o.s. Česká Lípa Dobrovolnické centrum Česká Lípa 60.000Kč 

Dobrovolnické centrum ADRA o.s. České 
Budějovice 

Podpora péče o seniory prostřednictvím 
dobrovolníků na Třeboňsku 

91.570Kč 

Dobrovolnické centrum ADRA o.s. Plzeň Dobrovolníci v zařízení pro seniory 44.055Kč 

Domov Sue Ryder o.p.s. Praha Osobní asistence- Služba, která za Vámi přijde 
až domů 

400.000Kč 

Help-in, o.p.s. Bruntál  Chceme žít doma – Terénní pečovatelská 
služba 

55.000 Kč 

Hospicové - hnutí Vysočina, o.s. Nové Město na 
Moravě 

Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických 
zařízeních kraje Vysočina 

48.000 Kč 

Charita Šternberk Šternberk Podzim života – Charitní pečovatelská služba 545.283Kč 

Maltézská pomoc, o.p.s. Praha Adopce seniorů 65.000 Kč 

Národní síť podpory zdraví o.s.  Nové Město 
nad Metují 

Rotoped tours + Pěško tours 2011 150.000Kč 

Naděje, o.s. Zlín Polohovací postele vč. antidekubitních 
matrací pro Dům pokojného stáří 

284.350 Kč 

o.s. InternetPoradna.cz Olomouc Senioři proti dluhům  37.482 Kč 

o.s. Společnost DUHA - integrace 
osob s mentálním postižením 

Praha Služba pro seniory v Chráněném bydlení 
DUHA  

273.360 Kč 

Okamžik, sdružení pro podporu 
nejen nevidomých 

Praha Dobrovolnické centrum pomoci zrakově 
postiženým  

110.000Kč 

Společnost Minerva o.p.s. Valašské 
Meziříčí  

Šedesát a víc neznamená nic 50.000Kč 

SPCCH ČR o.s. Praha Rekondiční pobyt 12.000Kč 
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ZPRÁVA AUDITORA 
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Zpráva auditora o výroční zprávě 
 

 
 
 



 

 

Stránka 26 z 27 

 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI! 
 
DONOŘI 

 

                   
      
         

     
 
 

          
    
           

PARTNEŘI 
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Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci 
 
Revoluční 1003/3 
Praha 1, 110 00 

IČO: 28421434 
zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl N, vložka 694 
 

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