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Vážení přátelé 
a partneři,

je za námi další rok ve znamení pandemie. Ten-
tokrát už nás některé situace nepřekvapily a byli 
jsme na nejistoty a neustálé změny připraveni  
a technologicky vybaveni. I když na odloučení  
a přerušení bezprostředního lidského kontaktu si 
zvyknout nelze a zde ani technologie a vzdálená 
připojení nemohou pomoci. O to více bylo potřeba 
udržet si pozitivní přístup, blízké kontakty vzájem-
nou pomoc. Nezapomínat na naše nejbližší okolí, 
ale i spoluobčany, kteří štěstí blízkých vztahů 
nemají. Jsem potěšen, že i v loňském roce jsme 
dokázali toto nelehké období zvládnout a nadále 
hledat nové cesty a řešení. Rád a upřímně děkuji 
všem, kteří podpořili aktivity nadačního fondu 
Agora7 a podíleli se spolu s námi na tom, aby se 
sešlo vše tak, jak má.  

Yariv Ronen
předseda správní rady
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Rok 2021
v číslech

  978
unikátních klientů  
v Přístavu za 2021, 
3436 akcí v roce 2021

PŘÍSTAV 7  

170kg
zeleniny a jedlých bylin 
vypěstovali senioři a sousedé 
v komunitní zahradě 
Botanicula.

BOTANICULA  

1 691
hodin poskytnuté péče pro 11 
sociálně vyloučených seniorů ve 
spolupráci s Charitou Praha – 

Holešovice.

DOMA JE DOMA

  4 436 kg
ovoce a zeleniny ve formě 3 810 balíč-
ků pro 210 znevýhodněných seniorů 
v Praze 7.

ZDRAVÉ J ÍDLO

60
sociálně ohroženým seniorům byly 
uhrazeny pečovatelské služby v 
celkovém objemu 2 513 hodin a bylo 
poskytnuto 2 664 obědů ohroženým 
občanům.

HUMANITNÍ 
KONTO PRAHY 7 

20
dětí s velmi těžkým kombinovaným 
postižením díky naší podpoře celo-
ročně využívá podporu dvou asistentů 
pedagoga a pravidelné terapie.

SMILING CROCODILE



45 hodin
Letní doučování na Sedmičce je pilotní projekt ve spolu-
práci s MČ Praha 7. Zapojilo se 6 dobrovolníků, celkem 
investovali do doučování 45 hodin svého volného času  
o letních prázdninách.

DOBROVOLNICTVÍ

400 klientů
podařilo se vybrat ve veřejné sbírce 
81 676 Kč a večeři jsme dopřáli více 

než 400 klientům.

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE  
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Podle posledního sčítání lidu žije v Česku 200 tisíc „zapomenu-
tých“ seniorů. Jak je ale najít? Jak jim pomoci? Žijí osamoceni „za 
zabouchnutými dveřmi“, jen zřídka kdy vyjdou ven. Jejich fyzické 
síly ani finanční prostředky nestačí k důstojnému životu. A proto na 
Sedmičce vznikl projekt NEJDŘÍV SOUSED, jehož jsme od září 2021 

součástí. 

Cílem projektu je vytváření sítě kaváren, restaurací a podniků jaké-
hokoliv typu, které se rozhodnou vycházet vstříc potřebám osamě-
lých lidí a lidí v nouzi. Vytváříme tak síť spolehlivých míst, jejichž 
služeb mohou tito lidé využívat a propojit se tak se svým okolím. 
To, že je podnik do solidární sítě zapojen, lze snadno poznat díky 
piktogramům vylepených při vstupu do provozovny. Lidé v nouzi se 
o službách dozví díky terénním pracovníkům  
a našim partnerům ze sociálních služeb.

 

Další
podporované
projekty

NEJDŘÍV SOUSED 

MÍSTNÍ MÍSTNÍM 

Zakladatel: 
Daramis Management s.r.o. / IČ: 26205882
Jankovcova 1595/14 / Holešovice / 17000 / Praha 7
Datum vzniku: 
8. duben 2016
Spisová značka: 
N 1370 vedená u Městského soudu v Praze
Předseda: 
Yariv Ronen
Členové: 
Zdeňka Benešová / Mgr.Veronika Fajstavrová
Mgr.,BcA.Jan Bartoš / Ing.Jakob Hurrle



INSTITUCE ÚČEL NÁZEV PROJEKTU ČÁSTKA

Charity gums nadace Generická podpora nadačního fondu 7000

MČ P7 individuální Přechod do online 2020 25 000 Kč

MK kultura Senioři akvitně a kulturně 60 000 Kč

MK kultura Vitríny 60 000 Kč

MHMP zdraví Podpora zdraví seniorů 134 500 Kč

MHMP vzdělávání SEFTE 60 000 Kč

MHMP vzdělávání Sebeobrana seniorů 86 000 Kč

MČ P7 kultura Senioři akvitně a kulturně 30 000 Kč

MČ P7 kultura Plovárna 2021 30 000 Kč

MČ P7 vzdělávání Mezigenerační spolupráce 10 000 Kč

MČ P7 zdraví Kybernetická bezpečnost - PC akademie 30 000 Kč

MČ P7 zdraví Podpora zdraví seniorů preventivní programy 20 000 Kč

MČ P7 sport Celoroční pohybové kurzy pro seniory z P7 35 000 Kč

MČ P7 životní prostředí Enviromentální výuka 30 000 Kč

MČ P7 životní prostředí Komunitní zahrádka Botanicula 30 000 Kč

TESCO sbírka Senior DJ 20 000 Kč

Nadace Via vzdělávání Mediální výchova 15 000 Kč

Nadace Via nadace Generická podpora nadačního fondu 15 000 Kč

MHMP životní prostředí Enviromentální výuka 100 000 Kč

MHMP životní prostředí Botanicula I 45 000 Kč

ČEZ životní prostředí Botanicula II 80 000 Kč

Moneta životní prostředí 1.kolo Botanicula  II 50 000 Kč

1 012 000 Kč

Granty 



OBDOBÍ / KČ 2021

Výnosy celkem 9 900 393

přijaté nadační dary 5 686 444

výnosy Centra pro seniory Přístav 7 802 906

Grant Call 47 2 399 043

Granty 1 012 000

Náklady – Nadační Fond Agora -3 647 713

z toho:

objem poskytnutých nadačních příspěvků -2 631 996

mzdové náklady fondu -858 524

marketing + PR -157 193

Náklady – Přístav 7 - Elpida -6 252 680

z toho:

nájemné a související služby -1 728 725

management centra pro seniory – Elpida -2 479 162

režijní náklady -383 632

marketing -56 779

odměny lektorů -1 604 382

Provozní výsledek hospodaření před odpisy 0

Zůstatek finanční hotovosti ke 31. prosinci 210 698

Celková hodnota čistých aktiv ke 31. prosinci 5 920 177

Výroční zpráva 
NF Agora7 
finanční část
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