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Vážení přátelé nadace,

SLOVO
ÚVODEM

předkládám Vám Výroční zprávu za rok 2013, která podrobně a věrně popisuje
činnost nadace za uplynulý rok. V roce 2013 Nadace přispěla částkou
3.826.167Kč na 24 projektů pro seniory 18 neziskových organizací. Za to Vám
všem patří poděkování, bez Vás všech, kteří jste s námi pomáhali by to nešlo.
Jak jistě víte, naše Nadace se orientuje na podporu seniorské problematiky.
Podporujeme projekty, které pomáhají seniorům zůstat co nejdéle doma. Mám
obrovskou radost, že se díky naší podpoře rozrůstá Dobrovolnictví
v domácnostech seniorů. Což je skvělý projekt, který pomáhá seniorům a
doplňuje placené služby, jakými jsou osobní asistence a pečovatelská služba.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se do
takovýchto projektů zapojují a dělá jim upřímnou radost, když mohou pomáhat.
Vaše práce je neocenitelná a mě moc těší, že se řady dobrovolníků stále
rozšiřují. Děkuji za váš čas.
V roce 2013 jsme se pustili do příprav projektu Kontaktní místo, naší o.p.s.
Krása pomoci, kterou jsme založili. Kontaktní místo bude otevřeno v roce 2014
a je to první projekt naší přímé pomoci. Kontaktní místo reaguje na pětiletou
zkušenost Nadace, kdy se prakticky denně setkáváme s telefonáty a emaily
seniorů, kteří se na naši organizaci obrací s prosbou nebo žádostí o radu.
Kontaktní místo bude nabízet seniorům a jejich blízkým bezplatné poradenství
například v oblasti finanční, sociální a právní. Věřím, že projekt bude úspěšný a
postupně ho rozšíříme o další projekty, které budou přímo pomáhat seniorům.
V průběhu roku jsme navštívili také několik „našich“ projektů, které
dlouhodobě podporujeme. Musím říci, že jsem na „naše“ projekty pyšná a mám
radost, že i přes nedostatečnou podporu ze strany státu se jim daří a lidé, kteří
v organizacích pracují i přes nepřízeň jsou plni optimismu a odhodlání se
věnovat naplno a s láskou službám, které pro seniory zajišťují. Za to jim patří
veliké poděkování. Do dalších roků jim přeji mnoho sil a entuziasmu, které ke
své práci potřebují.
Děkuji Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, kterou nám věnujete.
Taťána Kuchařová
Předsedkyně Správní rady
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STRUKTURA
NTK
V ROCE
2013

Správní rada - stav k 31.12.2013
Taťána Kuchařová - předsedkyně SR
MUDr. Věra Terzijská
JUDr. Klára Drechslerová, Ph.D.
Ing. Jana Tvrdíková
MUDr. Martin Jan Stránský, MD, FACP
Dozorčí rada - stav k 31.12. 2013
JUDr. Josef Moravec - předseda DR
Ing. Peter Jusko MBA
MUDr. Petr Smejkal
Exekutivní tým – stav k 31.12.2013
Lucie Maliníková – ředitelka
Andrea Procházková – projektový manažer
Dobrovolníci
Petra Smitková
Martina Vlachová
Kateřina Jenčová Hipská
Zuzana Smith
Julie Rybáková
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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.
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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 /žádosti.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejňován ve
výroční zprávě nadace a průběžně na webových stránkách nadace
krasapomoci.cz /pomáháme.
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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 zejména na služby osobní
asistence a pečovatelské služby, kvalitní aktivizační programy,
dobrovolnictví v domácnostech seniorů a sociálních zařízeních pro
seniory a sociální poradenství. Nadace také pomáhá při získávání
kompenzačních pomůcek a podílí se na zabezpečování vybavení zařízení
poskytující sociální služby pro seniory.

V ROCE 2013 PODPOŘILA NADACE Z FONDU SENIORŮ 24
PROJEKTŮ PRO SENIORY 18 ORGANIZACÍ V CELKOVÉ
VÝŠI 3. 826.167Kč.
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 a materiální podpory realizátorům prověřených projektů, které
poskytují moderní sociální aktivizační služby pro seniory, zejména těch
projektů, které respektují jejich životní potřeby, zamezují jejich vyloučení ze
společnosti a umožňují tak seniorům žít plnohodnotný život.
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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Projekt: OSOBNÍ ASISTENCE – SLUŽBA, KTERÁ ZA VÁMI PŘIJDE AŽ
DOMŮ
Realizátor: Domov Sue Ryder o.p.s., Praha

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

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 roce 2013 službu využilo 53 klientů, kterým bylo
poskytnuto 19.068 hodin osobní asistence.
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 2013 se 14 pečovatelek staralo o 225 uživatelů.
Nadace přispívá na zajištění služeb charitní pečovatelské služby, konkrétně na
mzdové náklady pečovatelů.
www.sternberk.caritas.cz

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.

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. 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: TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Realizátor: Spokojený domov o.p.s., Mnichovo Hradiště
O.p.s. Spokojený domov 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. V roce 2013 poskytovali službu 102 uživatelům terénní pečovatelské
služby. Nadace přispívá na zajištění mzdových nákladů pečovatelů
www.spokojeny-domov.cz
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Projekt: OSOBNÍ ASISTENCE
Realizátor: Maltézská pomoc o.p.s., Praha

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

Maltézská pomoc je nezisková organizace založená řádem Maltézských rytířů.
Navazujeme na víc jak 900 let starou tradici řádu - pomoc potřebným.
Maltézská pomoc se pomocí zaměstnanců i dobrovolníků zaměřuje na pomoc a
sociální služby určené osamělým a nemocným seniorům, osobám se
zdravotním postižením, dětem ze sociálně slabých rodin, dětem s postižením,
osobám ve výkonu trestu a lidem v nouzi – ohroženým sociálním vyloučením.
Po celé České republice mají 11 center (Brno, Česká Lípa, České Budějovice,
Mělník, Olomouc, Otrokovice, Pardubice, Praha, Přerov, Uherské Hradiště,
Žatec), v téměř všech městech již poskytují osobní asistenci pro seniory.
Služby osobní asistence poskytují bez omezení místa, tj. doma i mimo domov.
Služba je poskytována 24 hodin denně sedm dní v týdnu. V roce 2013 ve všech
střediscích zajišťovalo službu 100 osobních asistentů 220 klientům a počet
poskytnutých hodin dosáhl 55.500. Nadace přispívá na zajištění poskytování
služby.
www.maltezskapomoc.cz

Projekt: ROZVOJ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE NA VYSOČINĚ
Realizátor: Hospicové hnutí -Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě
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. Domácí hospicovou péči poskytují v Kraji Vysočina ve
dvou střediscích – V Jihlavě a v Novém Městě na Moravě a za rok doprovází 40
- 50 klientů. Každé středisko má k dispozici 5ti členný tým, který poskytuje
hospicovou paliativní péči. Nadace přispívá na sociální pracovníky.
www.hhv.cz
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Projekt: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM POMOCI ZRAKOVĚ POSTIŽENÝM
Realizátor: Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

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 147 nevidomých a jinak těžce zrakově
postižených osob. Z toho je 53 seniorů. 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: 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

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.

Projekt: DOBROVOLNICTVÍ V DOMÁCNOSTECH SENIORŮ A
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY V OSTRAVĚ A OKOLÍ
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.p.s., Ostrava
Dobrovolnické centrum v Ostravě zajišťuje dobrovolníky do 19 přijímacích
organizací – domovy pro seniory, LDN. V roce 2013 se do dobrovolnické
činnosti zapojilo 203 dobrovolníků. V roce 2013 také díky podpoře Nadace
rozšířili dobrovolnický program o projekt Senioři v domácnostech seniorů.
Cílem projektu je pomoci seniorům v domácnostech zlepšit kvalitu jejich života,
předcházet izolovanosti a podporovat je v samostatnosti prostřednictvím
pomoci dobrovolníků. V průběhu roku 2013 se podařilo vyškolit 27
dobrovolníků. 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.p.s., Česká Lípa
Dobrovolnické centrum v České Lípě bylo založeno v roce 2009, v lednu 2010
zahájilo činnost. Dobrovolnickou činnost zajišťuje 44 dobrovolníků v 7
sociálních zařízení pro seniory. Dobrovolníci pravidelně docházejí za
opuštěnými seniory, kteří žijí v domovech pro seniory a nemají nikoho, kdo by
se věnoval jenom jim. I přes péči, kterou v domovech seniorů dostávají, jim
chybí někdo blízký, kdo by tam byl jen pro ně. Nadace přispívá na zajištění
dobrovolnického centra.
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.p.s., České Budějovice

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

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.
Nadace konkrétně podpořila dobrovolnickou činnost u seniorů v Třeboni a
okolí. 17 vyškolených dobrovolníků pravidelně dochází, min. 1týdně na 1-2
hodiny za konkrétními obyvateli domova seniorů. V roce 2013 během 160
návštěv strávili se seniory 154 dobrovolnických hodin. Nadace přispívá na
zajištění dobrovolnického centra.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/ceskebudejovice

Projekt: DOBROVOLNÍCI V ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.p.s., Plzeň
Dobrovolnické centrum Plzeň se od října 2010 věnuje dlouhodobému programu
„Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních pro seniory“,
akreditovaného MVČR. V roce 2013 bylo do programu zapojeno 30 aktivních
dobrovolníků ve čtyřech sociálních zařízeních pro seniory v Plzni, Klatovech a
Kdyni. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/plzen/o-nas

Projekt: DOBROVOLNÍCI VE ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍCH NA ÚZEMÍ HL.M. PRAHY
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.p.s., Praha
Dobrovolnické centrum ADRA Praha funguje od r. 2005, všechny jejich
programy jsou akreditovány u MV ČR. Dobrovolníky školí a vysílá do třech
zařízení v Praze – Všeobecná fakultní nemocnice, Dům sociálních služeb Praha
5, Centrum sociálních služeb Praha 2 a nově také do Nemocnice na Františku.
Dobrovolníci docházejí za pacienty a klienty s cílem zpestřit jejich čas a přispět k
jejich pozitivnímu přijímání léčebných a terapeutických procesů, jejich činnost
je součástí péče o pacienty a klienty. Senioři, kteří dlouhodobě pobývají ve
zdravotnických nebo sociálních zařízeních, se cítí osamělí, nepotřební a bez
přirozených podnětů, které jinak přináší každodenní kontakt s okolím, což
zatěžuje jejich psychický stav. V roce 2013 se podařilo do programu zapojit
celkem 61 dobrovolníků, kteří věnovali celkem 944 hodin (606 návštěv)
pacientům a klientům. Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra.
www.adra.cz

Projekt: DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Realizátor: Dobrovolnické centrum ADRA o.p.s., Znojmo
Dobrovolnické centrum Znojmo bylo založeno 20.9. 2010, je akreditováno u
Ministerstva vnitra ČR. Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky k seniorům
do Centra sociálních služeb Znojmo, p.o. (domov pro seniory, domov se
zvláštním režimem, domovy s pečovatelskou službou, centrum denních služeb,
odlehčovací služby), do Domova pro seniory Jevišovice, p.o., a do Nemocnice
Znojmo, p.o. na Oddělení dlouhodobě nemocných. Za rok 2012 vyslali do
organizací 76 dlouhodobých dobrovolníků, kteří odpracovali 2550
dobrovolnických hodin a uspokojili potřeby 186 seniorů.
Nadace přispívá na zajištění dobrovolnického centra.
http://www.adra.cz/projekty/projekty-v-cr/dobrovolnicka-centra/znojmo
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Projekt: ROTOPED TOURS + PĚŠKO TOURS 2013
Realizátor: Národní síť podpory zdraví o.s., Nové Město nad Metují

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

Akce, pod názvem Rotopedtours a Pěškotours vznikla v Novém Městě nad
Metují a v roce 2013 se zrealizoval již sedmý ročník. 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. 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 2013 se projektu zúčastnilo 1778 seniorů ze 74 seniorských zařízení z celé
republiky. Nadace přispívá na realizaci 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. Cílem je motivovat
seniory 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. V rámci
projektu proběhli také 4 přednášky na téma Cestování pro radost, Stárnutí ženy
a muže, s čím počítat, co řešit a co moc neřešit, Finanční gramotnost, Zdravé
vánoce od A do Z. V roce 2013 se do projektu zapojilo 172 seniorů. Nadace
přispívá na realizaci projektu.
www.spolecnost-minerva.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.

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 čtvrtým 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 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/
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Projekt: VYBAVENÍ POBYTOVÉHO ODLEHČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
ČERVÁNKY V TŘEBOSICÍCH
Realizátor: Oblastní charita Pardubice

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

Pobytové odlehčovací centrum Červánky v Třebosicích je určeno seniorům,
kteří z důvodu věku, chronického onemocnění (např. demence, Alzheimerovy
choroby apod.) nebo omezené pohyblivosti potřebují celodenní dohled. Pomoc
směřuje rodinám, které se o svého bližního běžně starají, ale občas potřebují
přenést péči na jinou osobu. Odlehčovací zařízení nabízí možnost pobytu v max.
délce 3 měsíců. Klientům zajistí odpočinek v klidném prostředí, přátelskou
atmosféru a poskytne kvalitní zdravotní a sociální péči. Nadace přispěla na
vybavení pobytového odlehčovacího centra Červánky – konkrétně na
polohovací postele včetně antidekubitních matrací (8ks) a nočních stolků (8ks)
http://pardubice.charita.cz/nase-sluzby/odlehcovaci-zarizeni-cervanky/

Projekt: TÍSŇOVÁ PÉČE, STŘEDISKO DORKAS
Realizátor: Slezská Diakonie, Ostrava
Středisko DORKAS Ostrava, tísňová péče, zahájilo svoji činnost v roce 2003.
Poskytuje odbornou, individuální a koncepční pomoc prostřednictvím hlasové a
elektronické komunikace. Nepřetržitá, časově neomezená služba je určena
osobám, které jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení a sociální
osamělosti znevýhodněni a zároveň si nejsou ze své nepříznivé sociální situace
pomoci vlastními silami. Cílem projektu je podpora uživatele tísňové péče k
tomu, aby mohli žít co nejdéle běžným způsobem života v jejich domácím
přirozeném prostředí, snížit jejich obavy a pocity ohrožení. Nadace přispěla na
modernizaci tísňové péče DORKAS Ostrava – konkrétně na dispečink tísňového
volání včetně příslušenství a zařízení tísňového volání GSM (8x).
www.slezskadiakonie.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.
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Projekt: SENIOŘI PROTI DLUHŮM
Realizátor: o.s. InternetPoradna.cz, Olomouc

PODPOROVANÉ
PROJEKTY

Cílem projektu „Senioři proti dluhům“ je poskytování odborného sociálního
poradenství seniorům z Olomouckého kraje; a to v oblasti dluhů a finanční
gramotnosti. Přispívají 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. V roce 2013 se na poradnu obrátilo 49 klientů
ve věku nad 50let a 27 klientů ve věku nad 60let. Nadace přispívá na mzdu
sociálního pracovníka, školení a vzdělávání, propagaci, tisk a dokumentaci.
www.iporadna.cz

Projekt: PORADENSKÉ 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 „Poradenské centrum“ podporuje
začleňování lidí se zrakovým postižením do běžného života poskytováním
odborných individuálních a skupinových poradenských služeb a informačních
činností zaměřených na specifické způsoby naplňování práv, oprávněných
zájmů a potřeb nevidomých a slabozrakých osob. Nadace přispívá na zajištění
Poradenského centra.
www.okamzik.cz

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.

Projekt: PORADNA CESTY DOMŮ
Realizátor: Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Cesta domů je občanským sdružením, které se již od 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 jak 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. Nadace přispívá
na sociálního pracovníka.
www.cestadomu.cz

Projekt: KONTAKTNÍ MÍSTO
Realizátor: Krása pomoci o.p.s.
Zřizovatelem o.p.s. Krása pomoci je Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci.
Kontaktní místo bude od roku 2014 v prostorech pasáže OD Kotva nabízet
seniorům a jejich blízkým bezplatné poradenství například v oblasti finanční,
sociální a právní. O.p.s. Krása pomoci připravuje další 3 projekty v návaznosti na
Kontaktní místo, a to Terénní práce, Dobrovolnictví a Svépomocnou skupinu.
Nadace přispívá na zajištění Kontaktního místa.
www.krasapomoci.cz
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KALENDÁŘ
AKCÍ 2013
BENEFIČNÍ
KONCERT

V sobotu 20.4.2013 proběhl v multifunkční aule Gong v Ostravě benefiční koncert na
podporu projektů pro seniory neziskových organizací, se kterými Nadace dlouhodobě
spolupracuje. Díky Vám všem, kteří jste posílali DMS a díky našim donorům se podařilo
získat 3.559.824Kč. Děkujeme všem účinkujícím, kteří na koncertu vystoupili za jejich
osobní podporu: Karel Gott, Věra Špinarová, Wabi Daněk, Miro Žbirka, Petr Kolář, David
Kraus, Lucia Svobodová, Pavla Forest, Lukáš Pavlásek, Petr Vydra, Ondřej Ruml, Martin
Chodůr, taneční soubor Janáčkovy konzervatoře, dětský sbor Jitřenka a Leoš Mareš, který
celým večerem provázel. Poděkování také patří generálnímu partnerovi, společnosti BUKSA
& PARTNER, partnerům MERCURE OSTRAVA CENTER, BOMTON STUDIA, a.s., AUTO HELLER
s.r.o., GLASS METAL spol. s r.o. a donorům, kteří podpořili projekty pro seniory,
společnostem PROFI CREDIT Czech, a. s., ENDL + K a.s., ELEKTROMEDIA s.r.o., AWT Advanced World Transport a.s., Moravskoslezskému kraji, který nad celým koncertem přijal
záštitu a České televizi jako televiznímu partnerovi. A nesmíme zapomenout poděkovat
celému realizačnímu týmu a dobrovolníkům, kteří podpořili naši práci pro seniory.

VYPITO

Členové Národní ekonomické rady vlády (NERV) Tomáš Sedláček a Jan Procházka spolu s
Taťánou Kuchařovou uspořádali 19.9. v Mlýnské kavárně akci s názvem Vypito! Spolu s
Taťánou Kuchařovou, Tomášem Sedláčkem a Janem Procházkou hostům charitativní drinky
zručně míchali také Sandra Nováková, Livie Kuchařová, Ondřej Brzobohatý a Karel Janeček.
O originální „živý jukebox“ se postarali Jan Nedvěd a Viktor Macák z kapely Bek Ofis a
Martina a Kristýna Bártovy.

BAROVÁNÍ SE
SANDROU
NOVÁKOVOU

22.11. v Malostranské besedě proběhlo další skvostné Barování se Sandrou Novákovou na
podporu Terénní pečovatelské služby Charity Šternberk. Děkujeme Vám všem, skvělým
divákům, kteří jste za vydatné pomoci Filipa Rajmonta s radostí přispívali. Za
nezapomenutelný večer patří poděkování Sandře Novákové, Filipovi Rajmontovi a všem,
kteří v rámci večera vystoupili.
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SPOLUPRÁCE
S PARTNERY
BOSCH
DIESEL
s.r.o.

Zaměstnanci společnosti Bosch Diesel s.r.o. v
rámci tradičního 9. reprezentačního plesu, který
se konal 15.3. 2013 v Jihlavě, věnovali výtěžek ze
vstupenek a tomboly na dobročinné účely.
Ředitelka Nadace převzala šek na částku
136.200Kč z prodeje vstupenek, kterou jsme
podpořili projekt „Rozvoj domácí hospicové péče
na Vysočině“ Hospicového hnutí Vysočina z
Nového Města na Moravě. Zaměstnancům
společnosti Bosch Diesel s.r.o. děkujeme za
laskavou podporu.

LETIŠTĚ
VÁCLAVA
HAVLA

Na Letišti Václava Havla máme nadační sbírkové
kasičky, které jsou umístěny na terminálu 1 a 2.
Děkujeme letišti za dlouhodobou spolupráci a
všem, kteří na nás myslíte při svých cestách!

ČTENÍ
POMÁHÁ

Nadace se pravidelně zapojuje 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. Čtenáři tentokrát přispívali na
projekt RotopedTours a PěškoTours.

s.OLIVER

Společnost s.Oliver předala na své módní
přehlídce v rámci Prague Fashion Weekend do
rukou Taťány Kuchařové šek na částku
130.000Kč. Děkujeme společnosti s.Oliver a
jejich zákazníkům za dlouhodobou podporu.
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ANTIQUE
FAIR

21.-24.11.2013 proběhl na Novoměstské radnici
v Praze 2 prodejní veletrh starožitností ANTIQUE
FAIR, který pravidelně podporuje neziskové
organizace. V roce 2013 se rozhodl podpořit
právě naši Nadaci. I vy jste mohli přispívat v
průběhu návštěvy veletrhu do sbírkové kasičky.
Výtěžek podpořil terénní pečovatelskou službu
Charity Šternberk. Děkujeme!

HOTEL THE
AUGUSTINE

29.11. byla zahájena dlouhodobá spolupráce
Nadace a hotelu The Augustine adventní akcí na
nádvoří hotelu, za doprovodu operní pěvkyně
Andrey Kalivodové a dětského pěveckého sboru
Augustiniánského kláštera. Každý kdo se ubytuje
v hotelu nebo navštíví restauraci Elegantes, bude
moci poukázat Nadaci minimální finanční dar
v hodnotě 5Euro ze svého účtu za ubytování
nebo 2Eura z účtu v restauraci. Děkujeme!

SOIN
ROYAL

Soin Royal je česká značka luxusní přírodní
kosmetiky, která se rozhodla podporovat Nadaci
Taťány Kuchařové - Krása pomoci. Z každého
prodaného produktu věnuje společnost
konkrétní částku na projekty pro seniory.
Děkujeme!

YOUNG
REAL ART

Originální, virtuální galerie Young Real ART, kde
si za příznivou cenu zakoupíte originální díla
studentů výtvarných škol, podporuje konkrétní
projekty Nadace, které si sama vybrala k
podpoře. Z každého prodaného díla věnuje
určitou částku. Děkujeme!
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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 31.12.2013 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 2013
PŘEHLED PŘIJATÝCH
FINANČNÍCH DARŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB
SPELOS, z.s.p.o.

500.000Kč

PROFI CREDIT Czech, a.s.
Elektromedia s.r.o.

500.000Kč
270.000Kč

Nadace Synot

250.000Kč

s.Oliver CZ s.r.o.

130.000Kč

Bosch Diesel s.r.o.

136.200Kč

SAGA Trade spol. s r.o.

100.000Kč

Nadace Martina Romana

100.000Kč

Starmanagement s.r.o.

73.800Kč

Mlýnská kavárna

65.000Kč

Moravskoslezský kraj

50.000Kč

Baloušek, s.r.o.

21.260Kč

Energie pro život, s.r.o.

20.000Kč

LC Klub Orel

15.000Kč

Studenta Media s.r.o.

…………………………………………….

Soin Royal s.r.o.

10.000Kč
10.000Kč

SPCCH

7.920Kč

2E PLUS s.r.o.

5.000Kč

Young Real Art.

3.587Kč

Blue 88 a.s.
Median s.r.o.

Výtěžek z kasiček za rok 2013……………………….……….
DMS 2013 – Fórum dárců

300Kč
50Kč

249 797,94Kč
1 707 487,50Kč
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PŘEHLED PŘIJATÝCH
FINANČNÍCH DARŮ
FYZICKÝCH OSOB

Reimarová Hana

600Kč

Kosová Hana

600Kč

Mlčochová Eva

500Kč

Pavlatová Zdeňka

500Kč

Lehečka Marek

70.000Kč

Vybíralová Dagmar

500Kč

Tortor Vladimíra

50.000Kč

Tykvart Miroslav

500Kč

Kuchařová Taťána

10.000Kč

Gottfried Petr

500Kč

Eliášová Eva Ing.

3.996Kč

Horn Josef

500Kč

Lainka Bernard

3.000Kč

Švachová Jitka

500Kč

Blím Emanuel

2.013Kč

Pešek Karel

500Kč

Balíková Marie Ing.

2.000Kč

Krutáková Alena

500Kč

Plesník Zdeněk

2.000Kč

Pelantová Jitka

500Kč

Bureš Milan

2.000Kč

Krečmer Jiří Ing.

500Kč

Pečenka Miroslav

2.000Kč

Janečko Roman

500Kč

Vrbová Gabriela

2.000Kč

Caňková Iva

500Kč

Břeňová Jaroslava

2.600Kč

Konečná

500Kč

MUDr. Bartoš Michael

1.750Kč

Rodek Vladislav

500Kč

Malý Petr

1.500Kč

Petřík Petr

500Kč

Tvrdý Martin DiS.

1.400Kč

Jursa Otmar

500Kč

Koch Tomáš

1.212Kč

Opltová Alena

500Kč

Větrovský Jaroslav

1.200Kč

Šamanková Zdenka

500Kč

Kmeťová Markéta

1.200Kč

Martínek Roman

500Kč

Zajíc Margareta

1.000Kč

Stehlíková Dora

500Kč

Reznak Pavel Ing.

1.000Kč

Tůma Patrik

500Kč

Miklová Libuše

1.000Kč

Charvátová Lucie

500Kč

Hrubý Vlastimil

1.000Kč

Sásik Juraj Ing.

500Kč

Marková Lenka

1.000Kč

Struncová Klára

500Kč

Švecová Jaroslava

1.000Kč

Bourková Marcela Sophie

500Kč

Bochenková Jana

1.000Kč

Lejnarová Renata

500Kč

Posiková Jitka

1.000Kč

Ščudlová Jana

500Kč

Rampasová Martina

1.000Kč

Šancová Veronika

500Kč

Konečný Jan

1.000Kč

Csepcsar Kristina

500Kč

Potocký Aleš

1.000Kč

Krejčová Iva

350Kč

Rözler Adam

1.000Kč

Farná Táňa

300Kč

Pařízek Petr MUDr.

1.000Kč

Smržová Dana

300Kč

Pavlíková Helena MUDr.

1.000Kč

Nezval Petr Ing.

300Kč

Součková Martina

1.000Kč

Procházková Irena

300Kč

Kučerová Markéta

1.000Kč

Novotný Josef

300Kč

Novotný Petr

1.000Kč

Krejčíková Markéta

300Kč

Polák Petr

1.000Kč

Faistaver Pavel

300Kč

Melloni Fabio

700Kč

Kunertová Petra

300Kč

Linhartova Aneta

700Kč

Adamová Lidmila

300Kč

Uher Václav

600Kč

Šebková Stanislava

300Kč
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Slaninová Zdeňka

300Kč

Jirouš David

100Kč

Navrátil Libor

250Kč

Adamčík Marcel

100Kč

Sedláčková Iva

250Kč

Krejbichová Dita

100Kč

Rezlerová Martina

200Kč

Tomek Martin

100Kč

Chalupská Anna

200Kč

Vacková Alena

100Kč

Křístek Jan

200Kč

Mikeska Martin

100Kč

Pavlíčková Božena

200Kč

Svoboda Stanislav

100Kč

Žemlička Petr

200Kč

Blecha Jan

100Kč

Bucher Radovan

200Kč

Soušek Vladislav

100Kč

Melich Milan

200Kč

Gáborová Ivana

100Kč

Navrátil Luděk

200Kč

Králiková Ilona

100Kč

Špaček Zdeněk

200Kč

Rousek Vladimír

100Kč

Beránková Jana

200Kč

Gottwaldová Libuše

100Kč

Kraus Petr

200Kč

Králíček Jiří

100Kč

Hlavica Martin

200Kč

Storková Irena

100Kč

Křivohlavý Karel

200Kč

Honková Helena

100Kč

Smazalová Vendula

150Kč

Hanělová Petra

77Kč

Simonková Magda

150Kč

Mouchová Ivanka

50Kč

Nagy Ilona

120Kč

Václavek Libor

50Kč

Kotorová Pavlína

100Kč

Sochorová Jana

50Kč

Burda Čestmír

100Kč

Novotná Jana

50Kč

Raymanová Radmila

100Kč

Klečka Petr Ing.

50Kč

Irein Jiří Ing.

100Kč

Urbánková Monika

50Kč

Lachnitt Jan

100Kč

Cimrmanová Jana

50Kč

Lanč Jindřich

100Kč

Boček Luboš

30Kč

Šotek Lubomír

100Kč

PŘEHLED PŘIJATÝCH
NEFINANČNÍCH DARŮ
MARKLAND Revoluční s.r.o.

Pronájem prostorů v období 1.1.-31.12.2013

122.094Kč

Anopress IT, a.s.

Poskytování informačních služeb v období 1.1.-31.12.2013

102.000Kč

ČTK

Využívání obsahu databází ČTK v období 1.1.-31.12.2013

48.000Kč

AUTO Heller, s.r.o.

Dopravní služby

40.000Kč

C10 Group

Hosting webové prezentace, provoz a správu elektronické
pošty a provoz domén v období 1.1.-31.12.2013

25.200Kč

Kateřinská Hotel s.r.o.

Služby - ubytování, občerstvení

Slovakia Online, s.r.o.

Informační služby v období 1.1.-31.12.2013

118.147Kč
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH
PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2013
FOND SENIORŮ
Buena Vista Vinohrad o.s.

Praha

Aktivní stáří Vinohrad

130.000Kč

Dobrovolnické centrum ADRA
o.p.s.

Ostrava

Dobrovolnictví v sociálních zařízeních a
v domácnostech seniorů

107.048Kč

Dobrovolnické centrum ADRA
o.p.s.

Česká Lípa

Dobrovolnické centrum Česká Lípa

80.000Kč

Dobrovolnické centrum ADRA
o.p.s.

České
Budějovice

Dobrovolnická činnost na Třeboňsku

91.501Kč

Dobrovolnické centrum ADRA
o.p.s.

Plzeň

Dobrovolníci v sociálních a zdravotních zařízeních pro
seniory

48.500Kč

Dobrovolnické centrum ADRA
o.p.s.

Praha

Dobrovolníci ve zdravotnických a sociálních
zařízeních na území hl.m. Prahy

57.000Kč

Dobrovolnické centrum ADRA
o.p.s.

Znojmo

Dobrovolnické centrum

95.000Kč

Domov Sue Ryder o.p.s.

Praha

Osobní asistence- Služba, která za Vámi přijde až
domů

300.000Kč

Hospicové - hnutí Vysočina, o.p.s.

Nové Město na
Moravě

Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních
kraje Vysočina

56.000 Kč

Hospicové - hnutí Vysočina, o.p.s.

Nové Město na
Moravě

Rozvoj domácí hospicové péče na Vysočině

136.200Kč

Hospicové občanské sdružení
Cesta domů

Praha

Kontaktní místo Cesty domů

140.000Kč

Charita Šternberk

Šternberk

Terénní pečovatelská služba

400.094Kč

Krása pomoci o.p.s.

Praha

Krása pomoci o.p.s. – Kontaktní místo

281.070Kč

Maltézská pomoc, o.p.s.

Praha

Adopce seniorů

300.000Kč

Národní síť podpory zdraví o.s.

Nové Město
nad Metují

Rotoped tours + Pěško tours 2013

200.000Kč

o.s. InternetPoradna.cz

Olomouc

Senioři proti dluhům

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

Praha

Služba pro seniory v Chráněném bydlení DUHA

273.360Kč

Oblastní charita Pardubice

Pardubice

Vybavení pobytového odlehčovacího zařízení
Červánky v Třebosicích

240.000Kč

Okamžik, sdružení pro podporu
nejen nevidomých

Praha

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým
Poradenské centrum pomoci zrakově postiženým
Braillova tiskárna

391.594Kč

Slezská Diakonie

Ostrava

Tísňová péče, Středisko DORKAS Ostrava

180.000Kč

Spokojený domov o.p.s.

Mnichovo
Hradiště

Terénní pečovatelské služby

145.800Kč

Společnost Minerva o.p.s.

Valašské
Meziříčí

Šedesát a víc neznamená nic

130.000Kč

SPCCH ČR o.s.

Praha

Rekondiční pobyt

Život 90 o.s.

Praha

Vánoční projížďka pro zdravotně postižené a
osamělé seniory v Praze - Adopce autobusu

22.000Kč

15.000Kč
6.000Kč
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ZPRÁVA
AUDITORA
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ZPRÁVA AUDITORA
O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
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DONOŘI

PARTNEŘI
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PARTNEŘI BENEFIČNÍHO
KONCERTU KRÁSA POMOCI
Generální partner

Záštitu přijal pan MIROSLAV NOVÁK
hejtman Moravskoslezského kraje

Televizní partner

Hlavní partneři

Partneři
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NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ
KRÁSA POMOCI
Revoluční 1003/3, Praha 1 110 00
E: info@krasapomoci.cz
NADACE TK: 2626262626/0100
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