
Od roku 2016 pečujeme 
o zkvalitnění života 
v seniorském věku. 

Vytváříme prostor pro setkávání 
a vzájemnou podporu  generací.



Nadační fond Agora 7
podporuje organizace, jejichž  

cílem je zlepšení komunitního života 

nejen na Praze 7. Společně  

s Elpidou o.p.s. provozuje Přístav 7  

již čtvrtým rokem. Kurzy jsou 

měsíčně podporovány částkou  

105 000 Kč.

V roce 2020  jsme  

uspořádali 528 besed, kurzů, 

poraden, přednášek, seminářů  

a výletů. Na online kurzech  

strávili naši klienti online celkem  

3 345 hodin.

Přístav 7
je vzdělávací a kulturní  

centrum pro seniory. Nabízí  

nejširší nabídku kurzů, přednášek, 

kulturního programu a poraden 

pro generaci 55+ v Praze. V době 

pandemie jsou všechny kurzy 

převedeny do on-line výuky. 



Komunitní zahrada  
Botanicula 

Od roku 2018 propojuje všechny 

generace nejen z blízkého 

sousedství, je místem konání mnoha 

komunitních akcí. Součástí zahrady 

je také hojně využívané petanquové 

hřiště.

Dobrovolnický program 
Umožňujeme seniorům zůstat 

prospěšnou součástí společnosti, 

učit se novým věcem a zažít pocit 

sounáležitosti a úspěchu. Součástí 

programu je čtení pohádek a besedy 

na základních školách Prahy 7.

 Doma je doma
Hradíme pečovatelské služby těm, 

kteří si je nemohou dovolit a tím 

oddalujeme dobu jejich nástupu do 

pečovatelského zařízení.

 Charitě Holešovice jsme každý 

měsíc roku 2020 přispívali částkou  

35.000 Kč na úhradu 

pečovatelských služeb pro potřebné 

klienty.



Zdravé jídlo 
Zdraví seniorů podporujeme 

rozvozem ovoce a zeleniny  

do Pečovatelského domu, Charity 

Holešovice a Armády spásy.  

V roce 2020 jsme doručili 

2900kg. Pro dovážku 

vitamínových balíčků jsme spustili 

projekt Ovoce pro seniory ve 

spolupráci s Donio.cz

Humanitární konto
Je určeno pro pokrytí sociálních 

služeb u vybraných klientů ve 

spolupráci s MČ Praha 7.  

Měsíčně ho podporujeme  

částkou 12 000 Kč. 

Jarní covidová sbírka nám umožnila 

rozdělit částku 750 000 Kč pro 

terénní pracovníky v I. linii.

 Spolupráce s Armádou spásy
Klienty denního centra a azylového 

domu v Tusarově ulici podporujeme 

v době krize dovozem jídla. 

Tradičně zajišťujeme klientům také 

Štědrovečerní večeři.



Podpořte nás, 
společně změníme 

budoucnost nás 
všech.

Smiling Crocodille 
Věříme, že každé dítě má právo na 

vzdělání, kvalitní život a patří do naší 

společnosti. Mateřskou a základní 

školu pro děti s kombinovaným 

postižením SMILING CROCODILE 

podporujeme měsíčně částkou  

30 000 Kč, která pokryje 

odměnu pro asistenta na jedno dítě.

Plovárna
V červnu 2020 jsme otevřeli  

malou laboratoř pro naše klienty. 

Za pomocí mentora, který seniory 

provede celým procesem od záměru 

až k úspěšné realizaci projektu, 

mohou klienti vytvářet vlastní 

komunitní aktivity.



Fundraisingový tým:

Nikola Bitalová
nikola.bitalova@agora7.cz | 773 332 308

Nela Bendová
nela.bendova@agora7.cz


