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Úvodní slovo
Vážení přátelé a partneři,
je za námi rok ve znamení pandemie, rok možná nejpodivnější, který jsme kdy
zažili. Nejistoty a neustálé změny na nás doléhaly ze všech stran. Nostalgicky jsme
vzpomínali na obyčejné starosti a samozřejmosti známého světa, na bezpečí zvyků
a rutiny. Více než kdy jindy bylo zapotřebí udržovat v naší činnosti pozitivní přístup
a stálou připravenost na nečekané situace vyžadující úsilí, pokoru i odhodlání ve větší
míře, než je obvyklé.
Všichni jsme byli dobou covidovou nějak ovlivněni, ale lidé znevýhodnění sociálně či
zdravotně čelili výzvám největším. Dobrou zprávou je, že jsme právě díky krizi dokázali
nalézt nové cesty a vymýšlet netradiční řešení.
Rád bych upřímně poděkoval všem, kteří se na činnosti nadačního fondu v uplynulém
roce 2020 podíleli. Přízeň našich dárců vnímáme jako projev pomoci, inspirace
a povzbuzení do další činnosti.

Yariv Ronen,
předseda správní rady

ÚVODNÍ SLOVO
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Základní informace

zakladatel:
DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.
IČ: 262 05 882,
Jankovcova 1595/14, Holešovice
170 00 Praha 7
datum vzniku:
8. duben 2016
spisová značka:
N 1370 vedená u Městského
soudu v Praze
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

předseda:
Yariv Ronen
DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.
členové:
Zdeňka Benešová
Mgr., BcA. Jan Bartoš
Mgr. Veronika Fajstavrová
Ing. Jakob Hurrle

Naše vize

„

Vytváříme živá místa pro mezigenerační setkávání
a rozvoj komunitního života na Praze 7.

Zpevňujeme síť
komunity.

Pečujeme o zkvalitnění života
v seniorském věku i napříč
generacemi.
Podporujeme sociálně znevýhodněné, žijící na okraji společnosti.

Ve spolupráci s Elpidou provozujeme
kulturní a vzdělávací centrum
pro aktivní seniory Přístav 7.

“

NAŠE VIZE
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Rok 2020 v číslech
Přístav 7

Doma je doma

Humanitní konto Prahy 7

1 198 unikátních klientů navštívilo
celkem 1 028 akcí ve vzdělávacím

1 960 hodin poskytnuté
péče pro 15 sociálně vyloučených

60 sociálně ohroženým seniorům
byly uhrazeny pečovatelské služby

seniorů ve spolupráci s Charitou

v celkovém objemu

a kulturním centru Přístav 7 v celkové

5 591 hodin, z toho bezmála
3 000 hodin v on-line prostoru.
délce

Praha – Holešovice.

ohroženým občanům.

Zdravé jídlo
Botanicula

160 kg zeleniny a jedlých
bylin vypěstovali senioři a sousedé
v komunitní zahradě Botanicula.

2 513 hodin
a bylo poskytnuto 2 664 obědů

4 554 kg ovoce a zeleniny
ve formě 3 960 balíčků pro celkem
210 sociálně znevýhodněných
seniorů v Praze 7.

Smiling Crocodile

20 dětí s velmi těžkým kombinovaným
postižením díky naší podpoře celoročně
využívá podporu asistenta pedagoga
a pravidelné terapie.
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ROK 2020 V ČÍSLECH

5 zpráv z roku 2020

1
2

PLOVÁRNA
Otevření nového komunitního prostoru
umožňuje prosazovat v praxi prvky
participace a empowermentu. Zároveň
rozšiřuje programové možnosti
vzdělávacího centra Přístav 7. Senioři
se mohou svobodně setkávat, vařit
a spolupodílet se na vytváření programu
pro ostatní.

SENIOŘI ZA COVIDU-19
V době jarní vlny šijí seniorští
dobrovolníci roušky pro personál Ústavu
péče o matku a dítě. Obdivuhodně se po
celý rok zapojují do on-line vzdělávacích
programů.

3
4
5

PŘÍSTAV 7
V době domácí izolace seniorů nabídl
on-line vzdělávací a společenský
program v celkové délce téměř
3000 hod.

CESTA DOMŮ
Nově se mezi podpořenými organizacemi
objevuje Cesta domů, která pečuje
o nevyléčitelně nemocné a umírající
v jejich přirozeném prostředí.

VÍCE OVOCE
O 1654 kg více ovoce a zeleniny jsme
darovali do projektu Zdravé jídlo a mohli
tak podpořit dalších 60 sociálně
znevýhodněných seniorů v Praze 7.
5 ZPRÁV Z ROKU
2020
OBSAH
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Představujeme správní radu

YARIV RONEN

JAKOB HURRLE

Je zakladatelem NF Agora 7 a v současnosti
i předsedou správní rady. Vizionář se silným
sociálním cítěním pochází z Izraele a do
českého prostředí přináší nové inspirativní
prvky spojení byznysu, komunity a místních
neziskových organizací. Od roku 2005 je
generálním ředitelem skupiny Daramis, je
specialistou v oboru ekologické inženýrství.

Narodil se v Německu, od roku 2005 žije
v Praze. Aktuálně působí jako radní Prahy 7.
Zabývá se výzkumem a podporou sociálně
znevýhodněných skupin (zadlužení, sociální
bydlení apod.).

předseda správní rady

„Věřím tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro silnou a zdravou společnost je
propojení občanů. Jako pavoučí síť, v níž jsou
jednotlivá vlákna křehká, ale dohromady je
celá síť velmi pevná. Pokud se uzavřeme do
svých domovů a kanceláří a nezajímáme se
o nikoho kolem, možná posílíme svůj individualismus, ale nemáme už podíl na životě
komunity.“
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SPRÁVNÍ RADA

radní MČ Praha 7

„Činnost fondu vnímám jako velmi povedený
příklad kooperace mezi samosprávou, neziskovým sektorem a podnikatelskou sféru
ve prospěch místní komunity, který vyústil
ve vznik moderního vzdělávacího centra pro
seniory a mnoho dalších prospěšných aktivit.
Jsem rád, že mohu jako zástupce Prahy 7
k činnosti fondu přispět. Snažím se například
o zprostředkování kontaktů s jinými organizacemi v Praze 7, které jsou se seniory v každodenním kontaktu.“

VERONIKA FAJSTAVROVÁ
zástupkyně ředitelky a manažerka
sociálních služeb Charity Praha –
Holešovice v Praze 7

Zástupkyně ředitelky a manažerka
sociálních služeb Charity Praha –
Holešovice v Praze 7.
„Podpora seniorů je primární činností naší
organizace a je vlastně i samotným důvodem
její existence. Nadační fond nám umožňuje
zajistit péči i těm seniorům, kteří si ji vzhledem ke své tíživé finanční situaci nemohou
dovolit, čímž NF Agora významně přispívá
k umožnění důstojného podzimu života našich klientů.“

ZDEŇKA BENEŠOVÁ

JAN BARTOŠ

„Jako senior žijící v Praze 7 mám k našemu
fondu až osobní vztah a považuji naši činnost
za velmi potřebnou a záslužnou. Aktivity Přístavu 7 jsou ve své podstatě preventivními
aktivitami, které udržují nás seniory aktivní,
a tím i zdravější a spokojenější do vyššího
věku. Ostatní aktivity fondu jsou zaměřeny
na cílenou pomoc a podporu těch, kteří se
z různých zdravotních či sociálních důvodů
nemohou zapojit do kulturních a vzdělávacích aktivit přímo v Přístavu 7, ale uvítají naši
pomoc finanční či jinou konkrétní.“

Původně kulturní historik, poté fotograf,
produkční a kulturní manažer. Deset let vede
projekt vzdělávacího a kulturního centra
pro seniory Centrum Elpida. Dlouhodobě
se věnuje tematice vzdělávání starších
dospělých a seniorů, vytvářením kulturních
programů a řízení týmů.

koordinátorka správní rady NF Agora

vedoucí Centra Elpida, Elpida, o.p.s.

„Učení ve stáří pojímáme jako součást celoživotního vzdělávání. Pomáháme seniorům
lépe stárnout a nalézt kvalitní a všestranný
životní program po ukončení jejich profesní
kariéry.“

SPRÁVNÍ RADA
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KDE VŠUDE POMÁHÁME: PROJEKTY

Kulturní a vzdělávací centrum
pro aktivní seniory Přístav 7
Přístav 7 je vzdělávacím a kulturním
centrem pro seniory, provozovaným ve
spolupráci s Elpidou o.p.s. V roce 2020
centrum opakovaně navštívilo nebo se
připojilo do on-line výuky dva a půl tisíce
seniorů z celé Prahy a jejich počet neustále roste.
Široká nabídka zahrnuje počítačové,
jazykové a pohybové kurzy, přednášky,
besedy, tvůrčí dílny, poradny a bohatý
kulturní program pro generaci 55+. V každém věku je možné učit se novému, rozšiřovat si obzory a plnit si sny.
Budujeme místo pro setkávání komunity,
které umožňuje seniorům zůstat ve společenském kontaktu a navazovat nová
přátelství. Prostřednictvím poraden pomáháme našim klientům řešit jejich problémy. Posláním Přístavu 7 je oddalovat
dobu, kdy se senioři stávají závislými na
pomoci druhých a státu.
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P ŘÍSTAV 7

V ROCE 2020

1 198 unikátních klientů navštívilo
celkem 1 028 akcí
223 klientů využilo během
roku 2020 celkem 354 hodin
bezplatného poradenství
všechny kurzy a jednorázové akce
v Přístavu 7 v roce 2020 trvaly

5 591 hodin
na programu se podílelo 140 lektorů
celkem

a přednášejících

ROK V ON-LINU

VÝBĚR Z PROGRAMU
→	Senior cirkus
→	Život v době informační
→	Základní věci člověka
→	Tanec pro každého
→	Meditace Heartfulness
→	Přednášky o umění a procházky
→	Pletařský klub
→	Pétanque
→	Ateliér kresby
→	Výtvarka pro pravou hemisféru
→	Botanicula
→	Android akademie
→	Turistický a cestovatelský klub
→	Autorská čtení: Arnošt Goldflam,
Lucie Faulerová, Jana Vitíková
→	Setkání s Elpidou
→	Tvůrčí dílny Cesta kolem světa ve
třech etapách

V době pandemie se program Přístavu 7
přestěhoval do své virtuální pobočky.
Přednášky, besedy, ale i tvůrčí dílny a cvičení byly seniorům nabídnuty prostřednictvím živých streamů, konferencí nebo
YouTube videí. Lektoři Přístavu strávili
s klienty celkem 2500 hodin v on-line
prostoru. Výkon hodný zřetele boří mýty,
že e-learning není pro seniory.

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
Seniorům nabízí Přístav 7 také bezplatné
poradenství při řešení nejrůznějších druhů problémů v oblasti práva, psychologie, IT a nově též v péči o pozůstalé.

SPOLEČNĚ S ELPIDOU JIŽ
OD ROKU 2017
Nadační fond Agora 7 spojil své síly
a zdroje s obecně prospěšnou společností Elpida, která se seniory úspěšně pracuje více než 15 let. Úspěšně fungující holešovická pobočka Centra Elpida Přístav
7 potvrzuje kvalitu vzájemné spolupráce
a příkladné partnerství. Kvalitní prostory
v holešovické marině nabízejí důstojné
podmínky pro rozvoj aktivního stárnutí.

MINIGALERIE
SENIOR KABINET
Unikátní výstavní prostory se nacházejí
v přednáškovém sále a v komunitní empowerment laboratoři Plovárny. Kurátorkou galerií je umělkyně a performerka
Eva Jiřička, která během roku připravuje
výtvarné projekty se vzdělávacím nebo
sociálním přesahem. Práce klientů začleňuje do kontextu současného výtvarného
umění.
V roce 2020 proběhly výstavy:
→	Dětství mojí Jarmily
→	Pohledy s pamětí
→	Stále na očích pro vitrínky ve
vestibulu metra Palmovka
→	Všechno je jinak a Místa činu
pro 25. mezinárodní Festival
současného umění 4+4 dny v pohybu
→	Kořeny pro Bienále v (A)void Gallery

P ŘÍSTAV 7
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„Ještě jednou zdravím
do Elpidy. Kupodivu jsem se (jako
technický antitalent) opravdu
připojila, besedu jsem si skutečně
užila, ale hlavně Vám musím
poděkovat, že jsem díky tomuto
programu zase o krok dál.“
14
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P ŘÍSTAV 7

„Děkuji za velmi hezké
a poučné přednášky,
které v Přístavu 7
pořádáte. Patří Vám
velké poděkování za vše,
co pro nás pro seniory
zařizujete.“

OBSAH
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„Chtěla bych celému
týmu Elpidy poděkovat
za vstřícné chování
k nám seniorům.
Obdivuji, kolik různých
aktivit a přednášek pro
nás zajišťujete.“

16
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P ŘÍSTAV 7

P ŘÍSTAV 7
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KDE VŠUDE POMÁHÁME: PROJEKTY

Dobrovolnický program Přístavu 7
Skupina aktivních seniorů v ČR se rozrůstá a je mezi nimi stále více těch, kteří
chtějí nejen předávat své zkušenosti, ale
také se dál rozvíjet a učit novému. Aktivní
lidé 55+ se mohou zapojit do dobrovolnického programu. V roce 2020 ovlivnila
náš dobrovolnický program vládní opatření spojená s koronavirovou pandemií.
Dobrovolnictví seniorů je prevencí proti
samotě, přináší pocit sounáležitosti a smyslu. V prvním čtvrtletí roku 2020 se zapojilo do pestrých aktivit dobrovolnického
programu osm dobrovolníků. Ve druhém
čtvrtletí nebyla osobní setkávání možná,
a tak zájemci z řad klientů našeho centra šili roušky pro personál Ústavu péče
o matku a dítě i další potřebné. Během
šesti jarních týdnů ušilo 13 dobrovolníků
1123 látkových roušek. Centrum Přístav 7
se proměnilo v distribuční místo, kde byly
přijímány darované látky a vydávány ušité
roušky, stejně jako speciální ochranné pomůcky pro lékaře a zdravotníky.
18
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DOBROVOLNICKÝ PROG RAM

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY
→ t rávení společného času s klienty
Denního stacionáře Prahy 7 a dalšími
osamělými seniory
→ p
 ředávání zkušeností, sdílení
životních příběhů v ZŠ
→ d
 oučování žáků ZŠ s odlišným
jazykem v Základní škole
Strossmayerovo náměstí
→ čtení pohádek v MŠ
→ r oznos letáků a pomoc při organizaci
a přípravě akcí Přístavu 7
→ p
 říprava ovocných balíčků pro
sociálně znevýhodněné seniory
→ š
 ití roušek pro zdravotníky a personál
Ústavu péče o matku a dítě v Podolí,
klienty komunitního centra Přístav 7
i další zájemce z okolí
DOBROVOLNICKÝ PROG RAM

|
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KDE VŠUDE POMÁHÁME: PROJEKTY

Botanicula

komunitní zahrada Přístavu 7

Zahrada Botanicula úspěšně završila
svou druhou sezónu. Veřejný prostor se
záhony a odpočinkovým a herním místem
na pétanque navrhl architekt Gal Caragula. O 11 vyvýšených záhonů se stará
klub Botanicula pod vedením mentorky
zahrady Dagmar Haladové. Zahrada slouží všem, nejsou kolem ní ploty ani zábrany.
Cílem je pěstovat nejen zeleninu, bylinky
a květiny, ale i sousedské vztahy a sdílenou odpovědnost za společný prostor.
Klienti Přístavu 7 a sousedé po celý rok
2020 s radostí ekologicky a udržitelně
zahradničili na 60 m2 plochy. V místě
se zvýšila biodiverzita, přibylo množství
hmyzu a motýlů. Ve dvou kompostérech
se rozkládají organické materiály nejen
ze zahrady, ale i z domácností okolních
domů. Edukativní program probíhá jednou
týdně a je naplněn přednáškami, schůzkami se zahradničením, povídáním o zahradách a zpracování úrody.

20
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BOTANICULA

SKLIZEŇ ROKU 2020

151 hodin ekoedukačních přednášek,
poraden Pro radu na zahradu a dalších akcí
se zúčastnilo

177 klientů

200 druhů zeleniny, bylin a květin zmíněno
na přednáškách

50 receptů v rámci cyklu Úroda na talíři
160 kg zeleniny a jedlých bylin
22 druhů zeleniny, 27 druhů bylinek,
33 druhů květin
10 ks dýní (celkem 65 kilo dýně)

BOTANICULA

|
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KDE VŠUDE POMÁHÁME: PROJEKTY

Doma je doma

Podpora Charity Praha – Holešovice

Důstojný každodenní život v domácím
prostředí s přirozenými sociálními a rodinnými vazbami umožňují seniorům již
od roku 1993 služby Charity Praha – Holešovice.
V roce 2020 Nadační fond Agora 7
věnoval 420 000 Kč na úhradu pečovatelských služeb pro 15 sociálně vyloučených seniorů v celkovém počtu asi
1960 hodin poskytnuté péče za rok, asi
2650 návštěv za rok a cca 1766 obědů
za rok. Průměrný věk podpořených klientů je 85 let.
Pomoc v projektu Doma je doma je zaměřena na ty, kteří si z důvodu tíživé
finanční situace nemohou tyto služby
sami financovat, ale vzhledem ke svému
věku, zdraví a ztrátě soběstačnosti je
nutně potřebují. Cílem je pomáhat seniorům při zajištění základních lidských potřeb, dodávat jim sílu a naději a umožnit

22
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DOMA JE DOMA

jim, aby i nadále mohli setrvat ve svém
přirozeném prostředí v důstojných podmínkách.
V Charitě Praha - Holešovice pomáhají
prostřednictvím domácích pečovatelských služeb seniorům s hygienou, nákupy, úklidem, doprovází klienty k lékaři
a v neposlední řadě jim mnohdy suplují
jejich rodinu. Mimo jiné i tím, že s nimi
hovoří o běžných denních záležitostech
a vyslechnou je.

příběh
Paní Ludmila (88) celý život pracovala jako inspektorka kvality potravin a je velmi společenská, bohužel zažila v životě veliké osobní ztráty, zemřel jí manžel a oba
dva synové. Vnoučata o ni nejeví zájem. Paní Ludmila
je na tom zdravotně velmi špatně, nemůže už vycházet
z bytu. Odstěhovala se její dlouholetá přítelkyně, která bydlela ve stejném domě, paní Ludmila se cítí velmi
osamělá a pečovatelky jsou její jediná rodina. Ludmila
vzhledem ke svému vážnému zdravotnímu stavu potřebuje komplexní péči (hrozí u ní i riziko pádu), která je
velmi nákladná. Ze svých vlastních prostředků si hradí
polovinu péče, zbytek 3000,- Kč měsíčně je jí je hrazen
z příspěvků Agora 7.

„Paní Liduška je pro mě velmi
inspirativní osobou, která mi vždy
vykouzlí úsměv na rtech, tak trochu
mi supluje mou babičku, která již
bohužel nežije.“
pečovatelka Hana

DOMA JE DOMA
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KDE VŠUDE POMÁHÁME: PROJEKTY

Zdravé jídlo

ovocné balíčky pro seniory

NF Agora 7 se stará o zdraví sociálně
ohrožených seniorů v Praze 7. Prostřednictvím partnerských organizací realizujeme pravidelné donášky čerstvého
ovoce a zeleniny do jejich domovů. Vyvážený jídelníček a pravidelný přísun dávky
vitamínů je pro sociálně znevýhodněné
seniory luxusem, který si sami dopřát
nemohou, nezbývají jim totiž finanční
prostředky.

V ROCE 2020
JSME ROZDALI

4 554 kg ovoce
a zeleniny ve formě

3 960 balíčků celkem
210 sociálně znevýhodněným
seniorům v Praze 7.

„Sice už si pochutnám jen na něčem, protože
mě „zlobí“ zuby, ale jsem opravdu moc vděčná.
Nejradši mám mandarinky, hroznové víno a banány.
Jsem ráda, že ještě existují lidé, kterým není člověk
v nouzi lhostejný ...“
Gabriela (72)
24
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„Chtěl bych velmi poděkovat
NF Agora 7, že i v této nelehké
době na mě myslí a každý měsíc
mi dělají radost a to tím, že mi
posílají ovoce. Děkuji vám.“

Ivan (85)

„Víte, pro mě je ovoce velmi
nastandardní potravinou a ze svého
důchodu si ho nemůžu moc dovolit,
proto moc děkuji NF Agora 7, že mi toto
mlsání každý měsíc dopřeje.“

Olga (85)
OBSAH
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Humanitní konto
Humanitní fond je určen ke zlepšení
sociální a zdravotní situace občanů MČ
Praha 7, kteří se ocitli v akutní mimořádně nepříznivé sociální situaci a vyčerpali
veškeré možnosti řešení.

V roce 2020 přispěl NF Agora
částkou

144 000 Kč.

Z daru byly uhrazeny
pečovatelské služby pro

60 klientů seniorů v celkovém
objemu 2513 hodin
poskytnuté péče za rok

a

2664 obědů pro sociálně
ohrožené občany.

26
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KDE VŠUDE POMÁHÁME: PROJEKTY

Smiling Crocodile

Podpora mateřské a základní školy pro děti
s kombinovaným postižením
Mateřská škola a základní škola pro děti
s kombinovaným postižením provozuje
od roku 2012 v ČR unikátní centrum
Smiling Crocodile pro děti s velmi těžkým kombinovaným postižením. Nachází
se v Praze 9 – Letňanech. Od září 2021
plánuje stěhování do nových prostor
ve Štěrboholech a navýšení kapacity.
Smiling Crocodile poskytuje program
základní školy a mateřské školy, terapeutickou péči, intenzivní integrační program
a podporu pro celé rodiny. Zařízení je
určené primárně pro děti, které je díky
závažnosti jejich postižení obtížné zařadit v ČR i do současné sítě speciálních
škol. Děti mají těžké smyslové postižení
v kombinaci s těžkým mentálním postižením, kombinované s těžkým tělesným
a zdravotním postižením. Kapacita zařízení je nyní 20 dětí.
V roce 2020 NF Agora proto opět
podpořila Smiling Crocodile částkou

28
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324 000 Kč na úhradu služeb individuálního asistenta pro děti.
Celoročně mohlo 20 dětí využívat podporu asistenta a také pravidelné terapie – fyzioterapie, muzikoterapie. Díky
individuálním asistentům mohou děti
zažít intenzivnější výuku a terapie, mohou
jít častěji na výlet, ale hlavně je díky jejich
závažnému postižení postaráno také o jejich bezpečnost, protože asistent rovněž
aktivně sleduje zdravotní stav dítěte, se
kterým každodenně pracuje. Předchází či
ihned řeší např. časté epileptické záchvaty, poruchy polykání, dýchání apod.
Smiling Crocodile a NF Agora 7 mají také
společný mezigenerační integrační projekt se seniory z pobočky Přístav 7 pod
názvem #krokodylivpristavu. Spolu pořádají různé akce, zahradničí, tvoří, zpívají
nebo sportují. V roce 2020 se z důvodu
pandemie koronaviru přesunul projekt
také do online prostoru.

Díky projektu Smiling
Crocodile můžeme my, rodiče
dětí ze Smiling Crocodile, žít
plnohodnotnější život, chodit
do zaměstnání nebo si jen tak
odpočinout, protože víme, že
je o děti ve škole postaráno,
spoustu se toho naučí a navíc
v rámci školního dne absolvují
každodenní potřebné terapie.
Líbí se nám i integrační
projekty. Nikdy jsem si
nemyslela, že by můj syn mohl
třeba běhat maraton (pozn.
se speciálním vozíčkem), hrát
roli v muzikálu (pozn. Smiling
Crocodile Band) nebo se
setkávat společně se seniory
v Přístavu 7.
SMILING CROCODILE

|
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Cesta domů
Cesta domů provozuje Domácí hospic
na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České
republiky poskytuje poradenské služby
v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné
a umírající. Pomáhá pozůstalým v době
zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení
povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových
kampaní.
Svou činností umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich
přirozeném prostředí a nabízí podporu
jejich blízkým. Usiluje o takové společenské změny, které by umožnily lidem
na konci života dožít tam, kde si to přejí,
a s podporou specializované paliativní
péče, pokud ji potřebují. Tomuto úsilí se
věnuje stejnou měrou jako přímé péči
o vlastní pacienty.

V roce 2020 NF Agora
podpořila Cestu domů částkou

150 000 Kč.

30

|

CESTA DOMŮ
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Staňte se součástí změny
a podpořte nás na darujme.cz

DARUJTE PRAVIDELNĚ

DARUJTE JEDNORÁZOVĚ

B umožníte nám pomáhat kontinuálně
B 
získáte pozvánky na naše
zajímavé akce
B 
žádné obavy – posílání daru
můžete kdykoliv zrušit

B
B
B

vyberte si konkrétní projekt
pomozte jednou nebo vícekrát
prostě to s námi zkuste a uvidíte

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ
B 
otevřené partnerství založené na
důvěře
B 
profesionální kvalita a efektivní
spolupráce uzpůsobená přímo pro
vaši firmu
B 
můžete nás podpořit také materiálně
nebo službami

Bližší informace u fundraiserky: Klára Jenáčková | E klara.jenackova@agora7.cz | M 773 332 308
32
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DĚKUJEME ZA PODPORU
Daramis Management | Zelené město 3 | Blooman Development | AFI Europe Czech Republic | Raiffeisen bank | Lighthouse services |
České přístavy a.s. | Studio Horák | Vaněk a Michálková

SPOLUPRACUJEME
Elpida, o.p.s. | Smiling Crocodile | Armáda spásy | Pečovatelské centrum Praha 7 | Bio OKO | Hobulet | Amnesty International | Kokoza | Dům pro seniory Elišky Purkyňové |
Senior komplex Praha Třebešín | Svobodná škola | YMCA Praha | Azylový dům pro matky s dětmi | Charita Praha – Holešovice | Základní a mateřské školy na Praze 7 | Jeden
svět (Člověk v tísni) | InBáze | Synth library | Divado pod Palmovkou | Cesta domů | Únětický pivovar | DDM P7 Vodárenská věž |

DĚKUJEME
zaměstnancům Daramisu
Tibor Mikoczi – současný revizor NF Agora 7
Alona Zaltsman – ekonom Daramisu
Gal Caragula – architekt Přístavu 7 a Komunitní zahrady Botanicula
Tereza Douděrová – účetní Daramisu

Finanční zpráva
1. Přehled darů přijatých od
právnických osob
Nadační fond přijal během roku 2020
dary v celkové výši 5 506 173 Kč.
Veškeré dary byly poskytnuty právnickými osobami, z toho:
Daramis Management
4 002 901 Kč
Zelené město 3
474 000 Kč
Blooman Development
500 000 Kč
AFI Europe Czech Republic 180 000 Kč
Raiffeisenbank
180 000 Kč
Lighthouse Services
70 000 Kč
České přístavy a.s.
64 576 Kč
Studio Horák
10 000 Kč
Vaněk a Michálková
6 000 Kč
2. Soupis nadačních příspěvků
poskytnutých v roce 2020
Nadační fond poskytl v roce 2020 finan
ční dary v celkové výši 1 601 665 Kč
(bez sbírky Spolu jedním hlasem).
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→	Finanční dar pro Charitu Praha –
Holešovice pro sociálně, finančně
a zdravotně hendikepované
seniory (pečovatelské služby,
příspěvky na jídlo) v celkové roční výši
432 293 Kč.
→	Finanční dar pro Mateřskou školu
a základní školu pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile,
o.p.s v celkové výši 324 000 Kč.
→	Finanční dar MČ Praha 7 na podporu
tzv. „Humanitního konta“ v celkové
roční výši 144 000 Kč.
→	Finanční dar pro organizaci Cesta
domů, která prostřednictvím služeb
mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající
v jejich přirozeném prostředí a nabízí
podporu jejich blízkým, v celkové výši
150 000 Kč.
→	Jídlo pro Armádu spásy – během
první vlny koronavirové epidemie
v celkové výši 149 500 Kč, štědrove-

černí večeře pro klienty Armády spásy
78 505 Kč, dar na stravu 20 551 Kč.
→	Finanční dar pro Charitu Praha - Holešovice pro sociálně, finančně a zdravotně hendikepované seniory v péči
charity na nákup ovoce a zeleniny
v celkové roční výši 39 557 Kč. Celkem 1080 balíčků á 37 Kč.
→	Finanční dar pro Pečovatelské centrum Praha 7 na nákup ovoce a zeleniny v celkové roční výši 85 602 Kč. Celkem 1440 balíčků á 60,- Kč
→	Finanční dar pro Armádu spásy na
nákup ovoce a zeleniny v celkové výši
83 671 Kč. Celkem 1442 balíčků
á 58,- Kč
→	Finanční dar na taneční tábor pro
14 dětí ze sociálně slabých rodin ve
výši 48 986 Kč.
→	Finanční dar pro VERmedia s.r.o. na
zdravotní pomůcky pro lékaře a sestry
45 000 Kč.

Období / Kč 		
Výnosy celkem		

2020
9 764 360

přijaté nadační dary		
výnosy Centra pro seniory Přístav 7		
Grant Call		
Granty		

6 759 928
782 365
1 988 367
233 700

Náklady – nadační fond		
objem poskytnutých nadačních příspěvků		
mzdové náklady fondu		
marketing + PR 		

-3 438 141
-2 371 191
-887 057
-179893

Sbírka Spolu jedním hlasem
Vyhlášením, koordinací a marketingem
jsme zaštítili sbírku na pomoc pracovníkům v přímé péči za jejich mimořádné
nasazení. Sociální pracovníci, pečovatelky a sestry ve všech oblastech patřili za
pandemie mezi jednu z nejohroženějších
a nejvytíženějších.
Výtěžek sbírky 750 000 Kč byl rozdělen
rovným dílem dle počtu pracovníků mezi
Pečovatelské centrum Prahy 7, Charitu
Holešovice a Armádu spásy, které Nadač-

Náklady – centrum pro seniory		
nájemné a související služby		
management centra pro seniory – Elpida		
režijní náklady		
marketing + PR		
odměny lektorům		
Provozní výsledek hospodaření před odpisy
Zůstatek finanční hotovosti k 31. 12.		
Celková hodnota čistých aktiv k 31. 12.		

-6 326 219
-1 336 076
-3 177 550
-371 588
-24 250
-1 416 755
0
904 386
5 960 069

ní fond Agora 7 již několik let podporuje.
4. Zpráva revizora Nadačního fondu
Agora 7
Od zahájení aktivity nadačního fondu
byla hospodářská činnost a finanční toky
pravidelně sledovány a vyhodnocovány
na Správní radě fondu.
Nadační fond hospodaří podle řádně
zpracovaného a kvartálně aktualizované-

Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v podkladech účetní závěrky nadačního fondu zpracované k 31. 12. 2020, která byla předmětem přezkoumání revizorem fondu.

ho rozpočtu. Skutečné náklady a výnosy
jsou vyhodnocovány na měsíční bázi.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Kontakty

NADAČNÍ FOND AGORA 7
Jankovcova 1595/1
170 00 Praha 7
www.agora7.cz

Marie Dvořáková
koordinátorka dobrovolnictví a programu “Out of Přístav”
E marie.dvorakova@pristav7.cz
M 773 332 301

Klára Jenáčková
fundraising a vnější vztahy
E klara.jenackova@agora7.cz
M 773 332 308

PŘÍSTAV 7
Jankovcova 8b
170 00 Praha 7
T 222 264 846
M 601 183 533

Zdeňka Benešová
koordinátorka správní
rady NF Agora
E zdenka.benesova@agora7.cz

Fotografie Jan Bartoš a archív

www.agora7.cz

38

|

OBSAH

