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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé a partneři,
je za námi důležitý rok činnosti našeho nadačního fondu.
I v tomto roce jsme se podíleli na podpoře zajímavých projektů,
z nichž bych rád zmínil Projekt Doma je doma ve spolupráci
s Charitou a projekt Přístav 7 ve spolupráci s Elpidou.
Oba tyto projekty, stejně jako mnohé další, by nebylo možné
4

uskutečnit bez štědré finanční podpory firmy Daramis a dalších
partnerů, bez zapojení mnoha jejích zaměstnanců a zejména bez
týmu nadačního fondu, který svou každodenní prací a skvělými
nápady uvádí vše do pohybu. Rád bych upřímně poděkoval
všem, kteří se na činnosti nadačního fondu v letošním roce
podíleli.

Yariv Ronen,
předseda správní rady
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

zakladatel: 	DARAMIS MANAGEMENT s.r.o., IČ: 262 05 882,
Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
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datum vzniku:
spisová značka:

8. duben 2016
N 1370 vedená u Městského soudu v Praze

předseda:

YARIV RONEN, DARAMIS MANAGEMENT s.r.o.

členové:	Zdeňka Benešová
Mgr., BcA. Jan Bartoš
Mgr. Veronika Fajstavrová
Ing. Jacob 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.
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“

4 ZPRÁVY Z ROKU 2018

ROK V ČÍSLECH
PŘÍSTAV 7

778

unikátních klientů navštívilo celkem

DOMA JE DOMA

525 1779
1237

akcí v našem vzdělávacím a kulturním centru.

118

obědů jsme

a

klientů se zúčastnilo bezplatného poradenství.

návštěv

poskytli sociálně znevýhodněným seniorům.
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ZDRAVÉ JÍDLO

OBĚDOVÉ KONTO

klientům Farní charity Holešovice jsme koupili a rozdali

828 kg

Zajistili jsme

42

ovoce a zeleniny ve

1080

3500

Nadační fond Osvojme si stáří se přejmenoval na Agora 7.
Podpora seniorů zůstává hlavním tématem naší práce, ale
do našeho hledáčku zahrnujeme i další věkové skupiny
uvnitř komunity, a to zejména na Praze 7.

obědů

dětem z Prahy 7,

VÍCE PROGRAMŮ A VÍCE
SENIORŮ V PŘÍSTAVU 7

Nejen tréninky paměti a výuka jazyků – v našem programu
nově najdete i další netradiční proseniorské aktivity, jako
jsou například cirkusové techniky. Díky spolupráci se členy
souboru La Putyka, který se zabývá žánrem tzv. nového
cirkusu, je i v seniorském věku možné naučit se v Přístavu
7 třeba žonglovat a balancovat. Nabídka vzdělávacích,
tvůrčích a kulturních akcí je bohatá.
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STARTUJEME DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM

jejichž rodiče jsou v tíživé sociální situaci.

balíčcích.
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AGORA VYTVÁŘÍ PROSTOR
PRO SETKÁVÁNÍ A VZÁJEMNOU PODPORU
GENERACÍ

V listopadu 2018 se uskutečnilo v kulturním a vzdělávacím
centru Přístav 7 první setkání zájemců o dobrovolnictví
SVOLNÍ K DOBRU. Tak začínáme dobrodružnou cestu se
skvělými lidmi 55+, kteří svůj čas chtějí dobrovolně darovat
tam, kde to je potřeba.

PODPORA EU

Náš projekt Rozvoj vzdělávacího a kulturního centra Přístav
7 získává podporu z OP Praha – pól růstu. Tím se nám daří
stabilizovat a dále rozvíjet aktivity centra. Po období příprav
startujeme v lednu 2019.
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Představujeme správní radu
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ZDEŇKA BENEŠOVÁ

JAN BARTOŠ

VERONIKA FAJSTAVROVÁ

JACOB HURRLE

koordinátorka NF Agora 7
Koordinuje fond po stránce administrativní a ekonomické.

Elpida o.p.s.
Původně kulturní historik, poté fotograf, produkční a kulturní manažer. Osmým rokem vede projekt vzdělávacího
a kulturního centra pro seniory Centrum Elpida. Dlouhodobě se věnuje vytváření vzdělávacích a kulturních programů pro seniory, vedení týmu a zaškolování lektorů.

Farní Charita Holešovice
Manažerka sociálních služeb Farní charity Holešovice
v Praze 7, která stála u zrodu NF Agora 7.

MČ Praha 7
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.).

„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.“

„Učení ve stáří pojímám jako součást celoživotního vzdělávání. Pomáháme seniorům nalézt kvalitní a všestranný
životní program po ukončení jejich profesní kariéry.”

„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) významně přispívá k umožnění důstojného podzimu
života našich klientů.”

„Činnost fondu vnímám jako velmi povedený příklad kooperace mezi samosprávou, neziskovým sektorem a podnikatelskou sférou 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 zprostředkovaní kontaktů s jinými organizacemi v Praze 7,
které jsou se seniory v každodenním kontaktu.”
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Společnost je silná a zdravá,
když jsou lidé propojeni
a pomáhají si
YARIV RONEN
je zakladatelem a v současnosti i předsedou
správní rady NF Agora 7.
12

Vizionář se silným sociálním cítěním pocházející z Izraele řadu let vede úspěšnou firmu a do českého prostředí
přináší nové inspirativní prvky spojení byznysu, komunity
a místních neziskových organizací.
Jaký byl začátek, co bylo hybným podnětem
k založení NF Agora 7?
Před lety jsem v okolí naší holešovické kanceláře několikrát
potkal na procházce staršího člověka s jeho mentálně zaostalým švagrem. Tato opakovaná setkání mi otevřela oči.
Uvědomil jsem si, že zde žijí další lidé, kteří jsou pro nás
neviditelní, kterých si málo všímáme. Začal jsem přemýšlet, jak je podpořit a co pro ně udělat. Působím v mnoha
developerských projektech v Praze 7 a tím jsem se stal

součástí holešovické komunity. Sídlí zde naše kancelář
a každodenně potkávám lidi, kteří tu žijí. Domnívám se, že
je přirozené působit uvnitř místní komunity nejen v rovině
byznysu, ale i v oblasti sociální a charitativní. To byl začátek, který se časem vyvinul v mnohem širší koncept.
Co Vás inspirovalo? Vycházel jste z projektů, které
fungují v zahraničí?
Pocházím z Izraele, kde je velmi zakořeněná myšlenka,
že podílet se na chodu společnosti neznamená jen platit
daně. Dobrovolnictví a spolupráce uvnitř komunity je součástí kulturně-sociální tradice země. Podílet se na životě
společenství, ať už je to vesnice, město či celý národ, je
součástí každodenního života. Existují rozmanité podoby. Sám jsem byl jako student dobrovolníkem v projektu
Perach (Květina). Jako studenti jsme se jednou týdně
potkávali s dětmi a podporovali je jako starší sourozenci.
Věřím tomu, že jeden z nejdůležitějších předpokladů pro
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silnou a zdravou společnost je propojení občanů. Jsou
mezi námi zranitelní, sociálně slabší lidé i lidé, kteří jsou na
tom lépe. Je to jako pavoučí síť, v níž jsou jednotlivá vlákna
křehká, ale dohromady je celá síť velmi pevná. Komunita
jsou všichni lidé okolo, takže když spolu komunikujeme
a vztahujeme se k sobě navzájem, pomáháme si. Pokud se
ale uzavřeme do svých domovů a kanceláří a nezajímáme
se o nikoho kolem, možná posílíme svůj individualismus,
ale nemáme už podíl na životě komunity. Tato myšlenka je
základem NF Agora 7.
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Jak daleko je v tomto ohledu podle Vás Česká republika?
Můj pocit je, že v ČR je tato tradice pořád mladá a potřebuje rozvíjet, podporovat a získávat na síle. Věřím, že je
důležité, abychom to ukazovali nejen mladší generaci jako
příklad toho, jak se stát součástí společnosti, ale i starším
občanům. Všichni mohou udělat pro své okolí více. To je to,
v čem jsem vyrostl a v co věřím. Není to však nic speciálního jen pro Izrael, podobný princip můžeme vidět v mnoha
jiných společnostech.
Proč NF Agora 7 začal jako první podporovat právě seniory?
Viděl jsem, že by bylo nejlepší začít se seniory, protože
jsou zkušení, znalí, mají hodně volného času, přesto jsou
v dnešní společnosti tak nějak stranou. V ČR nejsou senioři tak finančně silní jako v jiných zemích, ale mohou
společnosti hodně nabídnout. Vnímal jsem seniory jako

hlavní cílovou skupinu našich aktivit s tím, že později
činnosti rozšíříme i pro další věkové skupiny, děti a dospělé. Tak jako to nyní začínáme dělat např. ve spolupráci
s Elpidou v kulturním a vzdělávacím centru pro seniory
Přístav 7.
Jakým způsobem si vybíráte projekty, které pak
podporujete?
Upřímně, začal jsem s projekty, které mně osobně přišly
zajímavé. Následoval jsem své srdce a osobní zkušenost.
Platforma, kterou se nyní pokoušíme vybudovat, nebude
ale závislá jen na jediné osobě, tedy jen na mých nápadech. Projekty by měly vycházet z komunity a z jejích
potřeb. A také od našich partnerů, které přizveme ke spolupráci. Vybudovat centrum pro seniory bylo původně mým
nápadem, ale i ten, stejně jako další naše projekty, dostal
konkrétní podobu až s konkrétním partnerem, kterým byla
v případě Přístavu 7 Elpida. V uplynulých dvou letech jsem
byl velmi aktivní při vzniku projektů. Dnes je to něco jiného,
nejsem ve správní radě jediný, kdo navrhuje projekty. Společně revidujeme, rozhodujeme a hledáme další finanční
zdroje.
Jakou roli má Praha 7?
Přirozeně nejbližším partnerem pro rozvoj našich komunitních aktivit na území Prahy 7 byla městská část. Její zástupce jsme přizvali do správní rady, aby s námi sdíleli své
vědomosti a vize. Dále je s námi od samého začátku Farní
charita. Spolupráce s ní nám umožňuje podporovat sociál-

ně a zdravotně znevýhodněné seniory. Nadační fond Agora
7 je však otevřen všem. Kdokoli přijde s dobrým nápadem
na projekt, může být naším partnerem.
Kdy začala a jak probíhá spolupráce s Elpidou?
S Elpidou jsme se seznámili v roce 2017, když jsme hledali
provozovatele pro náš projekt Přístav 7. Od té doby se Elpida stala naším partnerem. Projekt Přístav 7 vděčí za svůj
úspěch rozsáhlým zkušenostem a know-how Elpidy.
Jaká je Vaše dlouhodobá vize?
Jednoho dne bych rád viděl v Praze 7 velké komunitní
centrum, jakých je v mém rodné Izraeli velmi mnoho. Bude
to místo, kam budou chodit lidé různého věku. Děti po vyučování na tvůrčí mimoškolní aktivity, starší lidé hrát bridž
a věnovat se vzdělávacím aktivitám. Nebude chybět prostor pro umění, kulturní akce a další potřebnou pomoc, jako
jsou psychologické konzultace, terapie či práce s lidmi se
speciálními potřebami. Všechno pod jednou střechou a pro
komunitu. Široce otevřené dveře pro kohokoliv.
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JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

Kulturní a vzdělávací centrum
pro aktivní seniory Přístav 7
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Přístav 7 je novým vzdělávacím a kulturním centrem pro
seniory provozovaným ve spolupráci s Elpidou o.p.s. V roce
2018 nás za rok opakovaně navštívilo dva a půl tisíce seniorů z celé Prahy a jejich počet neustále roste. Široká nabídka zahrnuje počítačové a jazykové kurzy, tělesná cvičení,
přednášky, besedy, tvůrčí dílny, poradny a bohatý kulturní
program pro generaci 55+.
Jsme pomocnou rukou při nalézání dalšího životního
programu po odchodu do důchodu. Učení ve stáří chápeme jako přirozenou součást celoživotního vzdělávání.
Budujeme komunitu, která umožňuje seniorům zůstat ve
společenském kontaktu a navazovat nová přátelství. Prostřednictvím poraden pomáháme našim klientům řešit
jejich problémy. Naším posláním je oddalovat dobu, kdy se
senioři stávají závislými na pomoci druhých a státu.

VÝBĚR Z PROGRAMU
Senior cirkus
Meditace
Pletařský klub
Ateliér kresby + galerie Senior kabinet
Botanicula
Youtuberem v šedesáti
Android akademie
Turistický klub
Tango
Cestovatelské přednášky
SPOLEČNĚ S ELPIDOU
Přístav 7 byl slavnostně otevřen v září 2017.
Nadační fond Agora 7 spojil své síly a zdroje s obecně
prospěšnou společností Elpida, která se seniory úspěšně
pracuje více než 15 let. Nové prostory v holešovické marině
tak díky této spolupráci nabízejí důstojné podmínky pro
rozvoj aktivního stárnutí.
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V každém věku je možné učit se novému, rozšiřovat si obzory a plnit si sny. Kurzy, semináře, přednášky, tvůrčí dílny
a poradny přibližující rozmanitá témata a oblasti jsou buď
bezplatné, nebo s přátelskou nekomerční cenou. Aktuální
program kurzů na www.pristav7.cz
MINIGALERIE SENIOR KABINET
Unikátní výstavní prostor se nachází v přednáškovém sále.
Kurátorkou galerie je umělkyně Eva Jiřička, která si během
roku vybírá výtvarné projekty se vzdělávacím nebo sociálním přesahem.

778

unikátních klientů strávilo v Přístavu 7
v roce 2018 celkem

7129
hodin.
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BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
Seniorům nabízí Přístav 7 také bezplatné poradenství
při řešení nejrůznějších druhů problémů. Při individuální
půlhodinové právnické konzultaci je možné získat radu
o právech a povinnostech v oblastech bydlení, dědictví
a darování, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti, rodinných
a mezilidských vztahů a sousedských práv.
V příjemném prostředí psychologické poradny je možné
setkání s terapeutkou nad nejrůznějšími tématy lidského
života – úmrtí nebo nemoc blízké osoby, pocit osamění,
problémy ve vztazích, pocity smutku, únavy, neporozumění
a další témata.

525
kurzů a akcí

54
lektorů
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118

klientů využilo během roku 2018 celkem

226

hodin bezplatného poradenství.

Všechny kurzy a jednorázové akce
v Přístavu 7 v roce 2018 obsáhly celkem

1756
hodin.

Exkurze studentů Katedry Andragogiky

REAKCE KLIENTŮ
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„Víte, na co jsem se těšila od svých šesti let?
Od prvního dne prožitého ve škole? Na to, až
budu babička, která už nemusí ani do školy, ani do
práce, která si, podle mého tehdejšího mínění, může
dělat, co chce... Když se mi po 56 letech moje přání
vyplnilo a já jsem se ráno probudila v prvním
důchodovém dni, přepadla mě doslova hrůza.
Vnoučata, kterým bych se věnovala, nejsou,
zaběhnutý režim je pryč a to, co se zdálo být
očekávanou výhodou, najednou se stalo problémem.
Pokud nemáte velkou rodinu, zahrádku, domek,
kde se můžete realizovat, nějakou práci třeba
na poloviční úvazek, je tu průšvih. Ale ten průšvih
má řešení – jmenuje se Přístav 7...
Přijďte se podívat, třeba mi dáte za pravdu.“

„Přístav 7 je velice
pěkně vymyšlený, jak
místně, tak zaměřením.“

a personálního řízení FF UK.

„Mám velkou
radost, že
jsem se
ještě nyní,
v mém věku
naučila tancovat.“

„Lektorky jsou vstřícné,
mají pro nás pochopení
a z práce s nimi jsem nadšená.
Na recepci máme vždy
usměvavou a příjemnou paní.“
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Prof. Jan Sokol představuje projekt Senioři píší wikipedii.
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Mám radost ze stále
pestřejšího programu

Bára Tůmová vede holešovické kulturní a vzdělávací
centrum pro aktivní seniory Přístav 7, které v posledních
měsících rozkvétá a přináší vedle nabídky celoživotního
vzdělávání i další projekty.
Jaké akce jsou v Přístavu 7 nejoblíbenější?
Mezi nejoblíbenější programy patří jazykové kurzy, senior
cirkus, ateliér kresby, pletařský klub, cestovatelské přednášky a turistický klub, lekce tanga, meditace nebo semináře Youtuberem v šedesáti.
Centrum sídlí přímo v přízemí jednoho
z obytných domů v holešovickém přístavu. Jak se
daří oslovovat místní obyvatele?
Od začátku jsme nechtěli být cizinci v domě, kde sídlíme.
Přestože náš program cílíme na zájemce 55+, rozhodli
jsme pořádat pravidelné lekce Sousedské jógy pro zájemce
z okolních domů. Dalším prolnutím našich aktivit s životem

venku je plánovaný vznik malé komunitní zahrady, jejímiž
členy budou naši klienti a sousedi všech generací. Každý
z nich bude mít možnost obhospodařovat vlastní či společný záhonek. Kdo chce, může jen spočinout v odpočinkové
zóně, pozorovat hmyz, využít veřejný kompostér nebo si
zahrát pétanque na přilehlém hřišti, které bude součástí
zahrady.
V Přístavu 7 se koná také několik nových
mezigeneračních projektů, můžeš o nich říci něco
bližšího?
Nejde jen o mezigenerační projekty, ale o celkové rozšíření
cílové skupiny směrem k sociálně vyloučenějším skupinám. Pořádáme lekce jógy pro matky a otce z Azylového
domu Otevřené srdce, hodláme hned od ledna 2019 pořádat pravidelná setkání s dětmi ze školy Smiling Crocodile,
kam chodí děti s těžkým kombinovaným hendikepem.
V Přístavu 7 se potkávají se seniory-dobrovolníky a spo-
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Radkin Honzák je neoficiální tváří Přístavu 7, je na letáčku
s programem a přišel i na besedu.
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lečně se pouští do nejrůznějších aktivit, jako jsou výtvarné
dílny, žonglování nebo od jara 2019 společné zahradničení
na komunitní zahradě Botanicula.
Jak se daří rozběhnout nový dobrovolnický
program? Je o něj mezi aktivními seniory zájem?
Na přípravě dobrovolnického programu, do kterého se aktivně zapojují výhradně senioři, jsme začali pracovat v průběhu roku 2018. V lednu 2019 se nám podařilo navázat
spolupráci s deseti dobrovolníky, kteří procházejí vstupním
školením pod vedením koordinátorky dobrovolníků Přístavu 7 a dalších odborníků na dobrovolnictví.
Senioři se v rámci těchto aktivit zapojují do sdílení životních příběhů s dětmi v základních školách, do společných
volnočasových aktivit s hendikepovanými dětmi z MŠ a ZŠ
Smiling Crocodile. Plánujeme zapojovat dobrovolníky z řad
seniorů do přípravy balíčků zdravého jídla pro sociálně znevýhodněné seniory ve spolupráci s Pečovatelským centrem
Prahy 7. Dobrovolníci se také zúčastňují akcí, na kterých
prezentují služby našeho centra, např. Rodinného dne, který pořádá Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Městskou
částí Prahy 7.
Z čeho máš radost, co tě v Přístavu 7 v poslední
době nejvíc potěšilo?
Mám velkou radost ze stále pestřejšího programu, naplněných učeben a taky z toho, že se nám podařilo opustit zdi jazykových a počítačových učeben a vyjít s naším programem
ven, do veřejného prostoru a do dalších seniorských center.
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Bára Tůmová

PŘÍSTAV 7

DOBROVOLNICKÝ
PROGRAM PŘÍSTAVU 7
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Dobrovolnický program se rozjel na plné obrátky v roce
2019, ale v roce 2018 začaly jeho první aktivity. 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 kulturního a vzdělávacího
centra pro seniory Přístav 7, který NF Agora 7 provozuje
společně s Elpidou o. p. s.
DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY
BT
 rávení společného času s klienty organizací
pomáhajících osamělým seniorům
BP
 ředávání zkušeností, sdílení životních příběhů v ZŠ
BD
 oučování dětí ze ZŠ/Čtení pohádek v MŠ
BM
 ezigenerační tvoření s hendikepovanými dětmi
BR
 oznos letáků
BP
 omoc při organizaci a přípravě akcí

REAKCE KLIENTŮ
„Rozhodně lze říci, že se nám rozšířil
obzor našeho působení a našich
možností. Objevili jsme i způsob, jak
dětem jednoduše přiblížit Přístav 7, jehož
jsme vlastně v tuto chvíli ambasadory.
A to proto, aby děti pochopily, odkud ten
dědeček s babičkou, co spolu žijí už 53
let, přišli. Z pohledu učitelek bylo toto pro
děti dost důležité, neboť řada z nich nemá
úplnou rodinu. Bylo zajímavé odpovídat
na všetečné otázky dětí 4. třídy, které
nebyly k zastavení.
Na konci besedy s dětmi ve 4. třídě
řekla paní učitelka dětem, aby se
postavily, a pokud se jim naše povídání
líbilo, aby daly obě ruce vzhůru, a pokud
ne, aby si sedly.
A teď to přišlo. Všechny děti nejen
že daly ruce nahoru, ale mnohé si
stoupaly na židličky, jiné si stoupaly
na stolky a některé ještě výše na skříňky.“
E. (80) a M. (76)

„Televize a časopisy
nemůžou nahradit
živé slovo.
Stáří se nepozná
podle roků a vlasů,
ale podle toho, že
člověk ztrácí zájem,
že začíná být pohodlnej.“
Ing. M.S.

KONTAKT PRO NOVÉ ZÁJEMCE
O DOBROVOLNICTVÍ:
Možnosti zapojení všem zájemcům blíže představí
koordinátorka dobrovolnictví Marie Dvořáková na
tel. 773 332 301.
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PŘÍSTAV 7

KOMUNITNÍ ZAHRADA
BOTANICULA
ulice V Přístavu, Praha 7 - Holešovice

Po celý rok 2018 jsme připravovali a budovali komunitní
zahradu. Sestavili jsme program klubu Botanicula, který se
bude starat o 11 vyvýšených záhonů pod vedením mentorky zahrady Dagmar Haladové.
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Zahrada má sloužit všem, a proto zde nejsou ploty ani
mříže. Naším záměrem je pěstovat nejen zeleninu, bylinky
a květiny, ale i mezilidské a sousedské vztahy a také sdílenou odpovědnost za prostor, který nemá jednoho konkrétního vlastníka, ale je nás všech.

PRVNÍ SEMÍNKO PADÁ DO ÚRODNÉ PŮDY
V BŘEZNU 2019.
Veřejný prostor se záhony, odpočinkovým a herním místem
na pétanque navrhnul architekt Gal Caragula na základě
podnětů klientů Přístavu 7. Provozovatelem a zakladatelem komunitní zahrady je NF Agora 7, koncept a vzdělávací
program je tvořen ve spolupráci s Elpidou, o.p.s.
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JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

Doma je doma
Adresná podpora péče o seniory
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Důstojný každodenní život v domácím prostředí s přirozenými sociálními a rodinnými vazbami umožňují seniorům
již od roku 1993 služby Farní charity Holešovice.
Každý měsíc proto věnujeme 25 000 Kč na úhradu pečovatelských služeb konkrétním seniorům.
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 sílu a naději a oddálit tak co nejvíce
umístění do ústavní péče.
Ve Farní charitě 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.
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V roce 2018 jsme podpořili
pečovatelské služby pro

11
seniorů.

Měsíční částka činila

25 tisíc Kč.
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Tato finanční pomoc pokryla:
cca

867

hodin

poskytnuté péče za rok

cca

1779

cca

návštěv za rok

1237
8

obědů za rok

pečovatelek

REAKCE KLIENTŮ
„Děkuji za to, že díky Vaší pomoci
mohu zemřít doma se svými knihami
a vzpomínkami.“
Jindřiška (97).
PŘÍBĚH PANÍ JINDŘIŠKY
Díky finanční podpoře jsme mohli začít poskytovat pečovatelskou službu i paní Jindřišce, která letos oslavila 97. narozeniny. Paní Jindřiška celý svůj život zasvětila pomoci
druhým jako praktická lékařka v lázeňském zařízení. I ve
svém úctyhodném věku stále plynně mluví třemi světovými
jazyky, a to i navzdory svému onemocnění, stařecké demenci 3. stupně. Bohužel ji její nemoc limituje v úkonech
běžné denní potřeby, kdy se zapomínala najíst, její byt byl
ve značně zanedbaném stavu a bohužel absentovaly i úkony osobní hygieny, protože klientka na to prostě zapomněla. Paní Jindřiška se velmi špatně orientuje v čase, žije převážně minulostí. Vzhledem k tomu, že klientka nemá vedle
sebe nikoho, kdo by jí mohl pomoci, a její finanční situace jí
neumožňuje si hradit péči sama, je jí veškerá péče hrazená
z daru NF Agora 7. K Jindřišce dochází pracovníci Farní
charity Holešovice 3 x denně, 5 dní v týdnu, aby jí podzim
života alespoň trochu zpříjemnili a aby žila v důstojných
podmínkách.
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JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

Zdravé jídlo
NF Agora 7 se stará také o zdraví klientů Farní charity Holešovice.
Každý měsíc jim prostřednictvím pravidelné donášky rozdáváme čerstvé
ovoce a zeleninu.
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Bohatý a vyvážený jídelníček je pro sociálně znevýhodněné
seniory luxusem, který si sami dopřát nemohou. Na nákupy
ovoce a zeleniny v potřebném rozsahu jim nezbývají finanční prostředky. Jsme rádi, že jim můžeme dodávat pravidelný přísun dávky vitamínů. V roce 2019 chceme projekt
Zdravé jídlo rozšiřovat ve spolupráci s dalšími partnery,
např. s Pečovatelským centrem Prahy 7.
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V roce 2018 jsme rozdali

828 kg

REAKCE KLIENTŮ

ovoce a zeleniny

90

klientům Farní charity
Holešovice.
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Zajistili jsme

1 080

balíčků = téměř tunu
ovoce a zeleniny.

35 725 Kč
hodnota darované
zeleniny a ovoce

„Je k nevíře, že někoho
zajímá taková stará
babka, jako jsem já,
a posílá jí takové
dobroty.“
Olga (85)

„Poděkujte prosím těm hodným lidem, od
kterých ovoce dostávám. Každý měsíc se na
něj těším jako děti na Ježíška.“
Miloš (81)

37
37

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

Obědové konto
Obědové konto Prahy 7 je veřejná sbírka Prahy 7, jejíž výnos již
šest let pomáhá rodičům zajistit kvalitní životosprávu dětí i v době
ekonomicky tíživé situace. Pomoc je určena po dobu až šesti
měsíců rodinám, které se ocitly v náročné sociální situaci.
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Sbírka umožňuje dětem z chudých rodin obědvat se svými
spolužáky a podporovat tak jejich sociální vazby a v neposlední řadě udržovat pravidelný nutriční příjem, který
je nezbytný pro zdravý vývoj dítěte. Možnost mít ve škole
oběd zdarma také výrazně zlepšuje školní docházku dětí ze
sociálně slabých rodin.
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REAKCE KLIENTŮ
Přispěli jsme částkou

147 407 Kč.
Pomoc obdrželo
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dětí z mateřských a základních
škol na Praze 7.

Celkem jsme zajistili

3500

obědů s kamarády v jídelně.

„Když jsem jako samoživitelka přišla
o práci, počítala jsem každou korunu.
Matěj (13 let), Anička (10 let) i Jeroným
(7 let) navštěvují základní školu, ale na
školní obědy jsem po nějakou dobu neměla
finance. Vyděsilo mě, když si Anička začala
stěžovat, že se jí děti kvůli tomu posmívají.
I mně bylo trapně, že nemám na to svým
dětem zaplatit takovou obyčejnou věc. Občas
jsem proto děti raději nechávala doma.
Postupně se ale zhoršil Matějův prospěch,
a když jsme to začaly řešit s jeho třídní
učitelkou, upozornila mě, že důvodem by
mohly být právě časté absence. Nabídla nám
možnost být zapojeni do podpory formou
bezplatných obědů. Děti zas začaly chodit
na obědy, což nám všem velmi pomohlo.“
Petra (34 let)
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Staňte se
našimi partnery

DĚKUJEME ZA PODPORU
Daramis Management / Daramis Residential / AFI Europe Czech Republic / Raiffeisen bank / Ungelt services / Pink Crocodille / České přístavy a.s.

MY A ELPIDA
Přístav 7 je provozován v partnerství s Elpidou o.p.s., která díky naší podpoře realizuje v Přístavu 7 svůj program aktivního stárnutí. Elpida, o.p.s. pomáhá

číslo účtu

876600/5500
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Hledáme podporovatele, kteří
VĚŘÍ V SÍLU KOMUNITY A CHTĚJÍ S NÁMI
PODPOROVAT NAŠE PROJEKTY NA PRAZE 7.

CHCI DAROVAT JEDNORÁZOVĚ
Bm
 ůžete si vybrat konkrétní projekt
B pomozte jednou nebo vícekrát
B prostě to s námi zkuste a uvidíte

seniorům už od roku 2002. Provozuje bezplatnou Linku Seniorů, Centrum pro seniory na Praze 4, vydává časopis Vital a realizuje řadu mezigeneračních
projektů OLD’S COOL. Založila značku Ponožky od babičky. Usiluje o změnu vnímání seniorů a stáří v naší společnosti. www.elpida.cz

SPOLUPRACUJEME
Elpida, o.p.s. / Smiling Crocodile / Bio OKO / Hobulet / Amnesty International / Kokoza / Dům pro seniory Elišky Purkyňové / Senior komplex Pod Třebešínem
Svobodná škola / YMCA Praha / Azylový dům pro matky s dětmi / Farní charita Holešovice / Pečovatelské centrum Praha 7 / Základní a mateřské školy na Praze 7

CHCI DAROVAT PRAVIDELNĚ
B zapojením do pravidelné podpory nám umožníte
pomáhat kontinuálně
B získáte pozvánky na naše zajímavé akce
B žádné obavy: posílání daru můžete kdykoliv zrušit

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ
B s ázíme na nastavení otevřeného partnerství
založeného na důvěře
Bn
 abízíme profesionální kvalitu a efektivní
spolupráci uzpůsobenou přímo pro vaši firmu
Bm
 ůžete nás podpořit také materiálně
nebo vašimi službami

DĚKUJEME
zaměstnancům Daramisu, za pomoc fondu bez nároku na finanční odměnu.
Laďka Moskalová, která byla 2 roky revizorem NF Agora 7
Tibor Mikoczi – současný revizor NF Agora 7
Alona Zaltsman – ekonom Daramisu
Luboš Mlýnek – administrativní a produkční pomoc
Markéta Lanková – administrativní pomoc

Bližší informace u fundraisera: František Babický, mail: frantisek.babicky@agora7.cz

Gal Caragula – architekt Přístavu 7 i Komunitní zahrady Botanicula
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FINANČNÍ ZPRÁVA

1. Přehled darů přijatých od právnických osob
Nadační fond přijal během roku 2018 dary
v celkové výši 3 259 859 Kč.
Veškeré dary byly poskytnuty právnickými osobami,
z toho:
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– Daramis Management
– Daramis Residential
– AFI Europe Czech Republic
– Raiffeisen bank
– Ungelt services
– Pink Crocodille
– České přístavy a.s.

1 395 000 Kč
1 267 000 Kč
180 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
92 400 Kč
75 459 Kč

Z toho:
– Finanční dar pro Farní charitu Holešovice – pro sociálně,
finančně a zdravotně handicapované seniory (pečovatelské služby, příspěvky na jídlo) v celkové roční výši
300 000 Kč.
– Finanční dar MČ Praha 7 - podpora tzv. Obědového konta pro děti, jejichž rodiče jsou v sociální či finanční nouzi,
v celkové roční výši 147 407 Kč.
–F
 inanční dar pro Farní charitu Holešovice – pro sociálně, finančně a zdravotně handicapované seniory v péči
charity na nákup ovoce a zeleniny, v celkové roční výši
35 725 Kč.

2. Soupis nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2018

3. Finanční zpráva:

Nadační fond poskytl v roce 2018 finanční dary v celkové
výši 483 162 Kč.

Centrum Přístav 7 je hlavním projektem podporovaným
Nadačním fondem Agora 7 a směřuje k cílené podpoře
aktivnějších seniorů i jiných osob jakkoli znevýhodněných,
které se účastní aktivit centra. Snažíme se tak přispívat
k prevenci vyloučení seniorů a jiných znevýhodněných občanů ze společnosti.

Finanční rozvaha:
Období / Kč
Výnosy celkem
z toho:
objem přijatých nadačních darů
výnosy Centra pro seniory
Náklady – Nadační Fond
z toho:
objem poskytnutých nadačních příspěvků
management nadačního fondu
vybavení pro senior centrum

2018
3 870 082

2017
7 432 128

3 259 859
610 224

7 322 480
109 648

-822 972

-1 411 614

-483 132
-318 965
-20 875

-476 231
-179 000
-756 383

Náklady – Centrum pro seniory
z toho:
nájemné a související služby
management centra pro seniory – Elpida
režijní náklady
marketing
odměny lektorů

-3 018 562

-1 709 465

-982 140
-1 157 220
-396 330
-109 484
-373 388

-702 396
-535 497
-240 938
-169 064
-61 570

Provozní výsledek hospodaření před odpisy

28 548

4 311 049

61 512
4 082 246

44 878
4 141 501

Zůstatek finanční hotovosti k 31. prosinci
Celková hodnota čistých aktiv k 31. prosinci
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Objem přijatých darů byl v roce 2018 nižší oproti roku
2017 zejména proto, že v roce 2017 poskytly společnosti
skupiny Daramis dar ve výši Kč 3 326 tis. Kč a společnost
Marina Island, jejímž partnerem je skupina Lighthouse, dar
ve výši 3 722 tis. Kč zejména za účelem financování stavebních úprav a vybavení prostor Centra pro seniory v celkové hodnotě 4 350 tis. Kč, které dnes tvoří hlavní aktiva
fondu Agora 7 (snížené o odpisy).
Náklady na nájemné a služby byly v roce 2017 vynakládány jen 9 měsíců, tj. od dubna 2017, podobně jako náklady
na management centra, které vznikaly až ve druhé polovině
roku, tj. od července 2017, což vysvětluje značný nárůst
těchto nákladů v roce 2018.
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Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v podkladech účetní závěrky
nadačního fondu zpracované k 31. 12. 2018, která byla
předmětem přezkoumání revizorem fondu.
4. Zpráva revizora nadačního fondu
Od zahájení aktivity nadačního fondu včetně Centra pro
seniory byla hospodářská činnost a finanční toky pravidelně sledovány a na měsíční bázi vyhodnocovány na Správní
radě fondu.
Nadační fond i Centrum pro seniory hospodaří podle řádně
zpracovaného a kvartálně aktualizovaného rozpočtu. Skutečné náklady a výnosy jsou vyhodnocovány na měsíční bázi.

KONTAKTY

NADAČNÍ FOND AGORA 7
Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
www.agora7.cz
PŘÍSTAV 7
Jankovcova 8b, 170 00 Praha 7
T 222 264 846,
M 601 183 533

Fotografie Jan Bartoš a archív

František Babický
fundraiser
E frantisek.babicky@agora7.cz
M 773 332 305
Zdenka Benešová
koordinátor NF Agora 7
E zdenka.benesova@agora7.cz
M 773 332 398
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www.agora7.cz

