
OBSAH  |  I

Výroční zpráva 2019
NADAČNÍ FOND AGORA 7





Výroční zpráva 2019
nadační fond agora 7





OBSAH  |  3

Obsah

05 ÚVODNÍ SLOVO

06   ZÁKLADNÍ INFORMACE  
A POSLÁNÍ

07  NAŠE VIZE

08  ROK V ČÍSLECH

09  4 ZPRÁVY Z ROKU 2019
 
10   PŘEDSTAVUJEME  

SPRÁVNÍ RADU
 

   JAK POMÁHÁME:  
PROJEKTY

12   Kulturní a vzdělávací centrum 
pro aktivní seniory Přístav 7

18   Dobrovolnický program  
Přístavu 7

20   Komunitní zahrada Botanicula

22   Doma je doma: podpora Charita 
Praha – Holešovice

24   Zdravé jídlo

26   Humanitní konto

28   Smiling Crocodile

30   Fokus Praha

32   STAŇTE SE NAŠIMI 
PARTNERY

34   DĚKUJEME ZA PODPORU

36   SPOLUPRACUJEME

38   EKONOMICKÁ ČÁST
 
40   KONTAKTY



4



ÚVODNÍ SLOVO  |  5

Úvodní slovo

Vážení přátelé a partneři,

je za námi další důležitý rok činnosti nadačního fondu Agora 7. Naší vizí je zdravá 

společnost tvořená pevnou sítí komunit založených na důvěře a vzájemné pomoci. 

Jsme bohatá země a život seniorů i dalších ohrožených skupin by této skutečnosti 

měl odpovídat. Věřím, že otvíráme nové cesty k posilování živé komunity, k umění žít 

spolu a k umění darovat. 

Agora 7 je již nedílnou součástí nadačního světa. Vedle stálé podpory projektů našich 

tradičních partnerů jsme do portfolia pomoci zahrnuli i projekty zcela nové. Naše cíle 

by nebylo možné uskutečnit bez štědré finanční podpory firmy Daramis a dalších 

partnerů. Rád bych rovněž upřímně poděkoval všem pracovníkům, kteří se na činnosti 

nadačního fondu v letošním roce podíleli.

 

Děkujeme, že spolu s Nadačním fondem Agora 7 pomáháte tuto naší vizi uskutečnit. 

Moc si toho vážíme!

 

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

datum vzniku:

8. duben 2016 

spisová značka:

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. Jakob Hurrle



„

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

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

Pečujeme o zkvalitnění života 
v seniorském věku i napříč 
generacemi.

Zpevňujeme síť 
komunity.

Podporujeme sociálně znevýhodněné, žijící na okraji společnosti.

Naše vize

NAŠE VIZE  |  7
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Rok 2019 v číslech

Přístav 7

1483 unikátních klientů navštívilo 

celkem 1006 akcí ve vzdělávacím 

a kulturním centru Přístav 7 v celkové 

délce 2354 hod. 254 klientů se 

zúčastnilo bezplatného poradenství

 

Botanicula

150 kg zeleniny a jedlých  

bylin vypěstovali senioři a sousedé 

v komunitní zahradě Botanicula

Dobrovolnický program

81 hodin dobra vykonalo  

24 dobrovolníků seniorů 

Doma je doma

2736 hodin poskytnuté 

péče pro 16 sociálně vyloučených 

seniorů ve spolupráci  

s Charitou Praha – Holešovice

Zdravé jídlo

2900 kg ovoce a zeleniny  

ve formě 2520 balíčků pro celkem 

150 sociálně znevýhodněných  

seniorů v Praze 7

Humanitární konto Prahy 7

32 sociálně ohroženým  

seniorům byly uhrazeny pečovatelské 

služby v celkovém objemu 2513 hodin  

Smiling Crocodile

20 dětí s velmi těžkým kombinovaným 

postižením díky naší podpoře celoročně 

využívá podporu asistenta pedagoga 

a pravidelné terapie
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2 4

1 3
4 zprávy z roku 2019

PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ  
A VZÁJEMNOU PODPORU 
GENERACÍ

Podpora seniorů zůstává hlavním 

tématem naší práce, ale do našeho 

hledáčku zahrnujeme i další věkové 

skupiny uvnitř komunity, a to  

zejména na Praze 7.

DÍKY PODPOŘE EU VÍCE 
PROGRAMŮ A VÍCE SENIORŮ 
V PŘÍSTAVU 7

Nejen tréninky paměti, cvičení a výuka 

jazyků – v programu nově najdete 

filmový, šachový, diskuzní, pletací 

i turistický klub a mnohé další aktivity. 

Nabídka je bohatá, počet akcí se oproti 

minulému roku zdvojnásobil.

VYPUŠTĚNÍ ŽÍŽAL 
ODSTARTOVALO  
1. SEZÓNU ZAHRADY 
BOTANICULA

Nová komunitní zahrada Botanicula má 

za sebou první úspěšný rok. Pěstujeme 

nejen zeleninu a květiny, ale především 

vztahy mezi (nejen) holešovickými 

seniory a jejich sousedy, kteří rádi noří 

ruce do hlíny. 

OVOCNÉ BALÍČKY PRO 
SENIORY 

Rozšiřujeme řady podporovaných 

o klienty Pečovatelského centra Prahy 7 

a Armády spásy v Praze 7.

4 ZPRÁVY Z ROKU 2019  |  9
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Představujeme správní radu

ZDEŇKA BENEŠOVÁ 
koordinátorka NF Agora 7

Koordinuje fond po stránce administrativní.

„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 pre-

ventivními aktivitami, které udržují nás seniory aktivní, 

a tím i zdravější a spokojenější do vyššího věku. Ostatní 

aktivity fondu jsou zaměřeny na cílenou pomoc a pod-

poru 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.“

JAN BARTOŠ 
Elpida o.p.s.

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.

„Učení ve stáří pojímáme jako součást celoživotního 

vzdělávání. Pomáháme seniorům lépe stárnout, nalézt 

kvalitní a všestranný životní program po ukončení jejich 

profesní kariéry.”
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VERONIKA FAJSTAVROVÁ 
Farní charita Holešovice

Manažerka sociálních služeb Charita Praha – 
Holešovice v Praze 7, která stála  
u zrodu NF Agora 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 dovo-

lit, čímž NF Agora významně přispívá k umožnění důstoj-

ného podzimu života našich klientů.”

JAKOB HURRLE 
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.).

„Činnost fondu vnímám jako velmi povedený příklad ko-

operace mezi samosprávou, neziskovým sektorem a pod-

nikatelskou sféru ve prospěch místní komunity, který vy-

ústil 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 orga-

nizacemi v Praze 7, které jsou se seniory v každodenním 

kontaktu.”



Kulturní a vzdělávací centrum  
pro aktivní seniory Přístav 7
Přístav 7 je vzdělávacím a kulturním cen-

trem pro seniory budovaným ve spoluprá-

ci s Elpidou o. p. s. V roce 2019 centrum 

opakovaně navštívilo dva a půl tisíce se-

niorů z celé Prahy a jejich počet neustále 

roste. Široká nabídka zahrnuje počítačo-

vé, jazykové a  pohybové kurzy, přednáš-

ky, besedy, tvůrčí dílny, poradny a bohatý 

kulturní program pro generaci 55+. V kaž-

dém věku je možné učit se novému, rozši-

řovat si obzory a plnit si sny. 

Budujeme místo pro setkávání komunity, 

které umožňuje seniorům zůstat ve spo-

lečenském kontaktu a  navazovat nová 

přátelství. Prostřednictvím poraden po-

máháme našim klientům řešit jejich pro-

blémy. Posláním Přístavu 7 je oddalovat 

dobu, kdy se senioři stávají závislými na 

pomoci druhých a státu.

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

V ROCE 2019 

1483 unikátních klientů navštívilo  

celkem 1006 akcí

254 klientů využilo během  

roku 2019 celkem 887 hodin  

bezplatného poradenství

všechny kurzy a jednorázové akce  

v Přístavu 7 v roce 2019 trvaly  

celkem 4 535 hodin 

na programu se podílelo 62 lektorů

12 |  PŘÍSTAV 7
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VÝBĚR Z PROGRAMU
→  Senior cirkus

→  Jak se kotví v Česku

→  Sametová beseda – Jiřina Šiklová + 

Jan Sokol + Vojtěch Sedláček

→   Besedy s Václavem Větvičkou  

a Václavem Cílkem

→  Život v době informační

→  Základní věci člověka

→  Tanec pro každého 

→  Meditace Heartfulness

→  Přednášky o architektuře  

a procházky 

→  Pletařský klub

→  Pétanque

→  Sebeobrana Krav Maga

→  Ateliér kresby +  

galerie Senior kabinet

→  Výtvarka pro pravou hemisféru

→  Botanicula

→  Youtuberem v šedesáti

→  Android akademie

→  Turistický a cestovatelský klub

SPOLEČNĚ S ELPIDOU JIŽ  
OD ROKU 2017
Nadační fond Agora 7 spojil své síly 

a zdroje s obecně prospěšnou společnos-

tí Elpida, která se seniory úspěšně pracu-

je více než 15 let. Holešovická pobočka 

Centra Elpida Přístav 7 jen potvrzuje 

kvalitu vzájemné spolupráce a příkladné 

partnerství. Kvalitní prostory v holešovic-

ké maríně nabízejí důstojné podmínky 

pro rozvoj aktivního stárnutí. 

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
Seniorům nabízí Přístav 7 také bezplatné 

poradenství při řešení nejrůznější druhů 

problémů v oblasti práva, psychologie, IT 

a nově též v péči o pozůstalé. 

MINIGALERIE  
SENIOR KABINET
Unikátní výstavní prostor se nachází 

v přednáškovém sále. Kurátorkou galerie 

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 2019 proběhly výstavy: 

Pleteš se do malby 

Larisa Gladysh a Petr Philippov

Senior Kabinet  

výstava děl klientů Elpidy

Nikdo nemá nic 

pro 25. mezinárodní Festival  

současného umění 4+4 dny v pohybu



14 |  PŘÍSTAV 7
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„Dobrý večer, mám přes 700 editací 
Wikipedie, kterou jsem se naučila 

editovat v Přístavu :)…”

„Velmi ráda k Vám 
chodím až z Jižního 

města. Líbí se mi 
program a péče, kterou 
nám starším věnujete. 

Děkuji Vám.”



„Jste báječní, úžasně  
to tu žije, tolik témat!  
Mám zájem o 60–70 %  
všech akcí! Tak aspoň,  

co stíhám. Děkuji.”

16 |  PŘÍSTAV 7
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„Ráda bych poděkovala všem lektorům  
i zaměstnancům Přístavu 7 za to, jak  

se nám věnují. Dnes zejména  
Nataše Poledňákové, jejíž arteterapie nám  

všem pomohla zbavit se na celé dvě  
hodiny běžných starostí. A to není málo.  
Elpida, a hlavně Přístav, plní své poslání.  

Takže děkuji!”
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Dobrovolnický program Přístavu 7
JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

Skupina aktivních seniorů v ČR se roz-

růstá 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 dobrovol-

nického programu, který se v roce 2019 

rozjel na plné obrátky. 

Dobrovolnictví seniorů je prevencí proti 

samotě, přináší pocit začlenění a zážitky 

úspěchu. V roce 2019 prošlo vstupním 

školením koordinátorky Marie Dvořákové 

11 nových dobrovolníků. 

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

→   Trávení společného času s klienty 

Denního stacionáře Prahy 7 a dalšími 

osamělými seniory

→   Předávání zkušeností, sdílení 

životních příběhů v ZŠ

→   Doučování dětí ZŠ s odlišným 

jazykem v Základní škole 

Strossmayerovo náměstí

→   Čtení pohádek v MŠ

→   Mezigenerační tvoření 

s hendikepovanými dětmi

→   Roznos letáků a pomoc při organizaci 

a přípravě akcí Přístavu 7

→   Příprava ovocných balíčků pro 

sociálně znevýhodněné seniory



V roce 2019 celkem 24 dobrovolníků vykonalo 81 hodin dobra. 
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Ve čtvrtek 23. května 2019 proběhlo 

slavnostní přestřižení mrkve, vypuštění 

žížal, křest kompostéru a burza semínek. 

Zahrada Botanicula nastartovala první 

sezónu. 

Veřejný prostor se záhony a odpočinko-

vým a herním místem na pétanque navrh-

nul architekt Gal Caragula. O 11 vyvýše-

ných záhonů se stará klub Botanicula pod 

vedením mentorky zahrady Dagmar Hala-

dové. Zahrada slouží všem, nejsou kolem 

ní ploty ani zábrany. Záměrem iniciátora 

a mecenáše Yariva Ronena je pěstovat 

nejen zeleninu, bylinky a květiny, ale i me-

zilidské a sousedské vztahy a také sdíle-

nou odpovědnost za společný prostor. 

Klienti Přístavu 7 a sousedé po celý rok 

2019 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 

Botanicula
komunitní zahrada Přístavu 7

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

ze zahrady, ale i z domácností okolních 

domů. Edukativní program probíhá 1x týd-

ně a je naplněn přednáškami, schůzkami 

se zahradničením, povídáním o zahra-

dách a zpracování úrody. Na podzim uza-

vřela sezónu sklizeň zeleniny a sousedské 

vaření dýňové polévky.   
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SKLIZEŇ ROKU 2019

150 kg zeleniny a jedlých bylin

20 druhů zeleniny, 25 druhů bylin,  

30 druhů květin,

12 ks dýní, největší 12kilová, celkem  

70 kilo dýně,

dále rajčata, ředkvičky, mrkev, celer, cukety,  

jahody a jeden ukradený meloun...
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Důstojný každodenní život v domácím 

prostředí s přirozenými sociálními a ro-

dinnými vazbami umožňují seniorům již 

od roku 1993 služby Charity Praha – Ho-

lešovice.

V roce 2019 NF Agora věnovala 

420 000 Kč na úhradu pečovatelských 

služeb konkrétním seniorům.

Pomoc v projektu Doma je doma je za-

měřena 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 se-

niorům při zajištění základních lidských 

potřeb, dodávat sílu anaději a co nejvíce 

tak oddálit umístění ohrožených seniorů 

do ústavní péče.

 

Ve Charitě Praha – Holešovice pomáhají 

prostřednictvím domácích pečovatel-

Doma je doma
Podpora Charity Praha – Holešovice

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

ských služeb seniorům s hygienou, s ná-

kupy, úklidem, doprovází klienty k lékaři 

a v neposlední řadě jim mnohdy suplují 

rodinu. Mimo jiné i tím, že s nimi hovoří 

o běžných denních záležitostech a vy-

slechnou je.

 

V roce 2019 NF Agora 

podpořila pečovatelské  

služby pro 16 sociálně 

vyloučených seniorů 

v celkovém počtu asi  

2736 hodin poskytnuté  

péče za rok; průměrný věk 

klientů je 84 let. 
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příběh
Paní Alena (92 let) žije v malém bytě sama, dcera coby 
jediný žijící rodinný příslušník o ni dlouhodobě nejeví 
zájem, a paní Alena je tak ve svém požehnaném věku na 
všechno sama. Z důchodu, který činí cca 10.000 Kč, musí 
zaplatit nájem 6.000 Kč a na další režii jí zbývá 4.000 Kč.

Paní Alenka si žádala o příspěvek na péči, který jí bo-
hužel nebyl přiznán, ačkoli je po operaci krčku a je ome-
zena na mobilitě (pohybuje se s chodítkem). Vzhledem 
ke svému věku není schopna si již sama zajišťovat věci 
běžné denní potřeby, často i zapomínala na jídlo (byla 
diagnostikována podvýživa způsobující závratě a s tím 
spojené riziko pádu). Z finančních prostředků, které jí 
zbývají, si nemohla dovolit pečovatelské služby, které 
však nutně potřebuje.

Díky Nadačnímu fondu Agora 7, který pomáhá seni-
orům v podobných tíživých situacích, mohla Charita 
Praha – Holešovice započít s poskytováním pečovatel-
ských služeb. Paní Alenku pečovatelky Charity Praha – 
Holešovice doprovází na nákup i na procházky. Dále se 
snaží udržovat její mentální kondici, mimo jiné tím, že 
s ní hrají karty, luští společně křížovky a provádějí další 
aktivizační činnosti. Dále dohlížejí na pravidelné stravo-
vání paní Alenky. Pomáhají s hygienou a dalšími věcmi 
běžné denní potřeby.

Paní Alenka se snaží i v tomto úctyhodném věku se 
stále udržovat v dobré formě (aby se nám neopakovalo 
spojení dobrá kondice), a to tím, že každý den „běhá“ po 
letenských pláních a společně s pečovatelkami charity 
si zpívají a rýmují. 
 
„Návštěvy u paní Alenky mě velmi nabíjí energií, protože 
tak pozitivního člověka jsem dlouho nepotkala.“  

Pečovatelka Lucie
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NF Agora 7 se stará o zdraví sociálně 

ohrožených seniorů v Praze 7. Prostřed-

nictvím partnerských organizací reali-

zujeme pravidelné donášky čerstvého 

ovoce a zeleniny do jejich domovů. Vyvá-

žený jídelníček a pravidelný přísun dávky 

vitamínů je pro sociálně znevýhodněné 

seniory luxusem, který si sami dopřát 

nemohou, nezbývají jim totiž finanční 

prostředky.  

V roce 2019 jsme projekt Zdravé jídlo 

rozšířili. Vedle tradičního partnera Chari-

ta Praha – Holešovice nově spolupracu-

jeme s Pečovatelským centrem Prahy 7 

a s Armádou spásy Prahy 7. 

Zdravé jídlo 
ovocné balíčky pro seniory

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY

V roce 2019 jsme rozdali 2900 kg ovoce a zeleniny ve formě 2520 balíčků celkem  

150 sociálně znevýhodněným seniorům v Praze 7.
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„Poděkujte prosím těm  
hodným lidem, od kterých  

ovoce dostávám. Každý měsíc  
se na něj těším jako děti  

na Ježíška.“
Miloš (81)

„Je k nevíře, že někoho  
zajímá taková stará babka,  

jako jsem já, a posílá  
jí takové dobroty.“

Olga (85)
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V roce 2019 přispěl NF 

Agora částkou 144 000 

Kč. Z daru byly uhrazeny 

pečovatelské služby pro 32 

klientů seniorů v celkovém 

objemu 2513 hodin 

poskytnuté péče za rok 

a 2664 obědů pro sociálně 

ohrožené občany. 

Humanitní fond je určen ke zlepšení 

sociální a zdravotní situace občanů MČ 

Praha 7, kteří se ocitli v akutní mimořád-

ně nepříznivé sociální situaci a vyčerpali 

veškeré možnosti řešení.

Humanitní konto
JAK POMÁHÁME: PROJEKTY
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příběh
Čtyřiadevadesátiletá seniorka žije od smrti man-
žela před patnácti lety sama, jinou rodinu nemá. 
Postupně se u ní rozvinula demence 3. stupně, 
není schopna se o sebe postarat. V době, kdy se do-
stala do kontaktu se sociálními pracovníky, byla 
silně podvyživená, nezvládala ani základní úkony 
osobní péče. Vzhledem k rozvinuté psychiatrické 
diagnóze potřebuje rozsáhlou péči několikrát den-
ně, která vychází na zhruba patnáct tisíc korun 
měsíčně.

Seniorka celý život pracovala jako lékařka, má 
vyšší důchod, ve spolupráci se sociálním odborem 
MČ Praha 7 jí byly přiznány veškeré dávky, na kte-
ré má nárok. Přesto jí po zaplacení nájemného 
nezbývá dostatečné množství prostředků na zapla-
cení stravy a péče. Péči je možné zajistit díky pro-
středkům z NF Agora 7.

Sociální pracovnice k tomu dodává: „To je tedy 
vlastně jeden takový případ, kdy je na tom člověk 
zdravotně tak špatně, že není schopen se o sebe 
postarat, takže nás potřebuje. A ta péče je tak 
obsáhlá, že na to prostě peníze nemá. Jde vlastně 
o to, aby takový člověk mohl jenom v klidu důstojně 
dožít doma a nehladovět.”
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Mateřská škola a základní škola pro děti 

s kombinovaným postižením provozuje 

od roku 2012 v ČR unikátní centrum pro 

děti s velmi těžkým kombinovaným po-

stižením Smiling Crocodile. Nachází se 

v Praze 9 – Letňanech. Smiling Crocodile 

poskytuje program základní školy a ma-

teřské školy, terapeutickou péči, intenziv-

ní integrační program a podporu pro celé 

rodiny. Zařízení je určené primárně pro 

děti, které je díky závažnosti jejich posti-

žení obtížné zařadit v ČR i do současné 

sítě speciálních škol. Děti mají těžké 

smyslové postižení v kombinaci s těžkým 

mentálním, tělesným a zdravotním hen-

dikepem. 

V roce 2019 NF Agora podpořila Smiling 

Crocodile částkou 324 000 Kč na úhradu 

služeb asistenta pedagoga. Celoročně 

mohlo 20 dětí využívat podporu asis-

tenta pedagoga a také pravidelné tera-

pie (fyzioterapie, muzikoterapie). Díky 

asistentům pedagoga mohou děti zažít 

intenzivnější výuku i terapie, mohou jít 

častěji na výlet, ale hlavně je s ohledem 

na jejich závažné postižení postaráno 

také o jejich bezpečnost, protože asi-

stent rovněž aktivně sleduje zdravotní 

stav dítěte, se kterým každodenně pra-

cuje. Předchází či ihned řeší např. časté 

epileptické záchvaty, poruchy polykání, 

dýchání apod. 

Smiling Crocodile
Podpora mateřské a základní školy pro děti  
s kombinovaným postižením

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY
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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.

#krokodylivpristavu
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Fokus Praha, největší nezisková orga-

nizace podporující lidi se zkušeností 

s duševním onemocněním, získala před 

rokem a půl od městské části Prahy 7 byt 

v ulici U Studánky poblíž Stromovky. Byt 

se v roce 2019 podařilo díky finančním 

prostředkům Nadačního fondu Agora 7 

zrekonstruovat. Od února 2020 je k dis-

pozici klientům v rámci akreditované 

služby chráněného bydlení, která je za-

měřena na osoby s duševním onemoc-

něním s trvalým bydlištěm v Praze, které 

si potřebují osvojit dovednosti spojené 

s bydlením.

„V praxi se na nás obracejí lidé, kteří se-

lhávají v samostatném bydlení a neví, jak 

si pomoci, nebo jsou například dlouhodo-

bě v léčebně či u svých rodičů a potřebují 

se osamostatnit. Většinou nás lidé kon-

taktují přímo z nemocnic nebo přes své 

terénní pracovníky. Přestože chráněné 

bydlení pro lidi s duševním onemocně-

ním nesupluje levné bydlení a je časově 

omezeno na maximálně 2 roky, zájem 

o něj je veliký. Poptávka tak převyšuje 

stávající nabídku, přičemž čekací doba 

na byt může být i dva roky,“ říká Eva 

Kudrnová, vedoucí komunitního týmu 

Karlín z Fokusu Praha.

Bydlení pro Fokus Praha
Rekonstrukce chráněného bydlení pro klienty  
s duševním onemocněním

JAK POMÁHÁME: PROJEKTY
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Staňte se součástí změny

DARUJTE PRAVIDELNĚ
B umožníte nám pomáhat kontinuálně

B  získáte pozvánky na naše  

zajímavé akce 

B  žádné obavy – posílání daru  

můžete kdykoliv zrušit

DARUJTE JEDNORÁZOVĚ
B vyberte si konkrétní projekt

B pomozte jednou nebo vícekrát

B 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: NikolaBitalová  |  E nikola.bitalova@agora7.cz  |  M 773 332 308

a podpořte nás na  
darujme.cz nebo donio.cz



DOBRÝ POCIT
1 000 Kč 
měsíčně na rok

JSME V TOM S VÁMI
5 000 Kč
měsíčně na rok

VĚŘÍM VÁM
10 000 Kč
měsíčně na rok

PŘÍSTAV 7

30 hodin 
odborného 
poradenství  
pro seniory

měsíční nájem 
volnočasového 
centra

celoroční  
výuka AJ pro  
20 seniorů

www.darujme.cz
podpořím online kurzy

HUMANITNÍ FOND
10 obědů pro 
samoživitelky

ubytování pro 
jednoho seniora  
v pečovatelském 
domě na 10 měsíců

kulturní program 
v pečovatelském 
centru po celý rok  
2x měsíčně

www.donio.cz

www.donio.cz
100 Kč za oběd pro člověka  
v azylovém domě

DOBROVOLNICTVÍ
5 proškolených  
dobrovolníků

výlet do hor pro  
15 dobrovolníků

adopce programu, 
celoroční koordinace, 
poradny a školení pro  
20 dobrovolníků

www.darujme.cz
chci podpořit sadbu

BOTANICULA sadba na celý rok
nářadí a pomůcky, 
údržba, rozvoj, 
nátěry, hnojení

roční provoz, voda, 
elektřina, snídaně  
s týmem Přístavu 7

www.donio.cz
koupím další balíček

OVOCE
20 ovocných 
balíčků za měsíc

100 ovocných  
balíčků za měsíc

1x za měsíc 
dovoz ovoce pro 
120 seniorů

SMILING 
CROCODILE

www.darujme.cz
podpořím školné

rozšíření 
canisterapie 
a zooterapie

podpora  
kompenzačních 
a rehabilitačních 
pomůcek

školné se stravou pro 
jednoho krokodýlka 

www.darujme.cz
podpořím zkvalitnění  
seniorské péče

každodenní 
distribuce jídla  
pro 2 seniory

každodenní doprovod 
pro jednoho seniora 
k lékaři, na vycházky, 
úřady nebo za 
kulturou

CHARITA

denní pomoc při 
zvládání základních 
úkonů osobní hygieny, 
přípravě jídla, oblékání 
pro 3 seniory
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DĚKUJEME ZA PODPORU

Daramis Management | Daramis Residential | AFI Europe Czech Republic | Raiffeisen bank | Ungelt services | České přístavy a.s.    

DĚKUJEME

zaměstnancům Daramisu

Tibor Mikoczi –  současný revizor NF Agora 7

Alona Zaltsman – ekonom Daramisu

Luboš Mlýnek – administrativní a produkční pomoc

Markéta Galašová – administrativní pomoc

Gal Caragula – architekt Přístavu 7 a Komunitní zahrady Botanicula

Laďka Moskalová – minulá revizorka NF Agora 7 a fanoušek

SPOLUPRACUJEME

Elpida, o.p.s. | Smiling Crocodile | Bio OKO | Hobulet | Amnesty International | Armáda spásy | Kokoza | Domov pro seniory Elišky Purkyňové | Senior komplex Pod Třebešínem | 

Svobodná škola | YMCA Praha | Azylový dům pro matky s dětmi | Charita Praha – Holešovice | Pečovatelské centrum Praha 7 | Základní a mateřské školy na Praze 7
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1. Přehled darů přijatých od  

právnických osob

Nadační fond přijal během roku 2019 

dary v celkové výši 2 764 708 Kč.

Veškeré dary byly poskytnuty právnický-

mi osobami, z toho:

 

Daramis Management 1 787 790 Kč

Daramis Residential 260 000 Kč

Daramis Development 162 000 Kč

AFI Europe Czech Republic 180 000 Kč

Raiffeisen bank 180 000 Kč

Ungelt services 120 000 Kč

České přístavy a.s. 74 918 Kč

2. Soupis nadačních příspěvků poskyt-

nutých v roce 2019

 

Nadační fond poskytl v roce  

2019 finanční dary v celkové výši  

1 377 927 Kč.

Z toho:

→  Finanční dar pro FOKUS v celkové výši 

426 820 Kč.  

Fokus Praha, největší nezisková orga-

nizace podporující lidi se zkušeností 

s duševním onemocněním, získala 

před rokem a půl od městské části 

Prahy 7 byt v ulici U studánky. Byt se 

podařilo díky finančním prostředkům 

Nadačního fondu Agora 7 zrekonstru-

ovat a od února 2020 je k dispozici 

klientům v rámci akreditované služby 

chráněného bydlení.

→  Finanční dar pro Charitu Praha – Ho-

lešovice pro sociálně, finančně a zdra-

votně hendikepované seniory (pečo-

vatelské služby, příspěvky na jídlo) 

v celkové roční výši 370 000 Kč.

→  Finanční dar pro Mateřskou školu 

a základní školu pro děti s kombino-

vaným postižením Smiling crocodi-

le, o.p.s. v celkové výši 324 000 Kč.

 

→  Finanční dar MČ Praha 7 na podporu 

tzv. „Humanitního konta“ v celkové roč-

ní výši 144 000 Kč.

→  Finanční dar pro Charita Praha – Ho-

lešovice pro sociálně, finančně a zdra-

votně hendikepované seniory v péči 

charity na nákup ovoce a zeleniny 

v celkové roční výši 42 387 Kč.  Cel-

kem 883 balíčků á 48 Kč.

→  Finanční dar pro Pečovatelské centrum 

Praha 7 na nákup ovoce a zeleniny 

v celkové roční výši 67 257 Kč. Celkem 

1401 balíčků.

→  Finanční dar pro Armádu spásy na 

nákup ovoce a zeleniny v celkové výši 

3 463 Kč. Celkem 72 balíčků.  

3. Finanční zpráva

 

Centrum Přístav 7 je hlavním projektem 

podporovaným Nadačním fondem Agora 

7 a směřuje k cílené podpoře aktivněj-

ších seniorů i jiných osob jakkoli znevý-

hodněných, které se účastní aktivit cen-

tra. Snažíme se tak přispívat k prevenci 

vyloučení seniorů a jiných znevýhodně-

ných občanů ze společnosti.

Finanční zpráva
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Období / Kč  2019 2018 2017

Výnosy celkem 9 111 819 3 870 082 7 432 128

z toho:

 objem přijatých nadačních darů 4 239 156 3 259 859 7 322 480

 výnosy centra pro seniory 895 929 610 224 109 648

 Grant Call 34 3 976 733

Náklady – nadační fond -2 094 543 -822 972 -1 411 614

z toho:

 objem poskytnutých nadačních příspěvků -1 377 927 -483 132 -476 231

 management nadačního fondu -716 616 -318 965 -179 000

Náklady – centrum pro seniory -6 439 944 -3 018 562 -1 709 465

z toho:

 nájemné a související služby -1 036 348 -982 140 -702 396

 management centra pro seniory – Elpida -3 104 161 -1 157 220 -535 497

 režijní náklady -654 523 -396 330 -240 938

 marketing + PR -356 961 -109 484 -169 064

 odměny lektorů -1 287 951 -373 388 -61 570

Provozní výsledek hospodaření před odpisy 577 332 28 548 4 311 049

Zůstatek finanční hotovosti k 31. 12. 1 127 747 61 512 44 878

Celková hodnota čistých aktiv k 31. 12. 5 785 684 4 082 246 4 141 501

Podrobný rozpis shora uvedených výnosových a nákladových položek je uveden v podkladech účetní závěrky nadačního fondu  
zpracované k 31. 12. 2019, která byla předmětem přezkoumání revizorem fondu.



38 |  OBSAH 

4. Zpráva revizora Nadačního fondu Agora 7

Od zahájení aktivity nadačního fondu včetně centra pro se-

niory 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. Skuteč-

né náklady a výnosy jsou vyhodnocovány na měsíční bázi.
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www.agora7.cz


