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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé nadace,
díky Vaší podpoře mohla Nadace Krása pomoci v roce 2010 rozdělit příspěvky v celkové výši 3.096.909Kč,
podpořila celkem 22 organizací, 23 projektů a 69 jednotlivců. Od svého vzniku v roce 2008 tak nadace
přerozdělila celkem 7.970.513Kč.
Zaměření Nadace se primárně orientuje na podporu seniorské problematiky. Tuto oblast vnímáme čím dál více
jako správný směr, nutnost změny a podpory v naší společnosti. Stále více lidí má možnost prožít delší život
než v minulosti a stáří se tak stává přímou zkušeností stále většího počtu lidí.
Současná ekonomická situace v České republice zapříčiňuje nedostatek kvalitních komplexních, vzájemně na
sebe navazujících sociálních služeb pro seniory, které by jim umožnily důstojně žít a dožít svůj život.
Nejen v oblasti podpory jednotlivých organizací a jejich projektů, zůstává naším cílem a prioritou změna
vnímání seniorské problematiky a seniorů v naší společnosti. Důstojnost ve stáří a při poskytování péče a
pomoci druhým lidem, jsou hodnoty, které vyžadují práva volby a spolurozhodování o způsobu, rozsahu a
místě poskytované péče a pomoci.
Neziskové organizace, které podporujeme, zavádějí nové služby, disponují cennými zkušenostmi a znalostmi a
tak přispívají ke zvyšování kvality života starších osob. V rámci činnosti Nadace pravidelně navštěvujeme tyto
organizace, které podporujeme, abychom se dopodrobna seznámili s jejich aktivitami, posoudili hospodárné
využívaní nadačních příspěvků a poznali i problémy, s kterými se potýkají.
I v roce 2010 nám výrazně pomohla Vaše podpora v našem odhodlání pomáhat těm, kteří pomoc potřebují,
váží si jí, jsou na ni závislí a nebudou nám, díky svému věku, moci naši pomoc a podporu, nikdy vrátit.
Nadace se stala v roce 2010 členem Asociace nadací a zapojila se do projektů Fóra dárců – DMS a
Darujsprávně.cz, čímž se rozšířila další možnost podpory projektů pro seniory naší nadace.
Děkuji Vám všem, kteří nejste lhostejní k druhým a kteří si i v dnešním rychlém a neosobním světě dokážete
uvědomit důležitost pomoci tam, kde jsou na ni lidé závislí.
Děkuji Vám všem za pomoc, podporu a přízeň, kterou nám věnujete.
Taťána Kuchařová
Předsedkyně Správní rady
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STRUKTURA NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ –
KRÁSA POMOCI V ROCE 2010

Správní rada - stav k 31.12.2010

Taťána Kuchařová - předsedkyně SR
MUDr. Věra Terzijská
JUDr. Klára Drechslerová, Ph.D.
Ing. Jana Tvrdíková

Dozorčí rada - stav k 31.12. 2010

JUDr. Josef Moravec - předseda DR
Prim. MUDr. Hana Kotásková
Ing.Ing. Martin Ďurina, MBA, Ph.D

Exektuvní tým

Ing. Martina Kosarová
Andrea Procházková

Dobrovolníci
Petra Smitková
Erika Kejzlarová
Radka Mojžíšová
Mariana Vondráčková
Tatiana Hašková
Dana Doliková
Hana Sádecká
Tomáš Poláček
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ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE
Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací
podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám; a dále zajištění
finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci organizacím
a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či
skupinám, to vše na území České republiky i v zahraničí.
Posláním nadace je usilovat o trvalé vyřešení problematické situace znevýhodněných osob či skupin nebo
alespoň o zlepšení kvality jejich života a snaha vyhledávat a zajišťovat účinnou podporu
a pomoc znevýhodněným osobám či skupinám – finanční, materiální, humanitární, právní, odbornou,
personální nebo vzdělávací v rámci České republiky i ze zahraničí.
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci podporuje prověřené projekty, které jsou vyhledávány zejména s
ohledem na jejich kvalitu, regionální potřebnost, dlouhodobost a udržitelnost. Svým působením usiluje o
rozvoj a uplatňování základních humanitárních a právních principů života společnosti, a tak deklaruje svoji
snahu o všestrannou podporu a pomoc vedoucí ke zlepšování a rozvoji kvality života.
Projekty Nadace - www.krasapomoci.cz/projekty

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO
PŘÍSPĚVKU
O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, neziskové organizace, občanská sdružení či právnické
osoby, pokud jejich potřeby a projekty souvisejí s posláním a cíly nadace, prostřednictvím žádosti pro
poskytnutí nadačního příspěvku.
Kompletní žádosti pro nadační příspěvek, které odpovídají poslání a účelům nadace jsou posuzovány komisí
složené z kompetentních pracovníků nadace. V některých případech může nadace přizvat k posouzení žádosti
odbornou komisi, která je složena z odborníků na danou problematiku. Odborné komise mají poradní hlas.
O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada nadace na základě posouzení žádosti žadatele a
doporučení komise. Rozhodnutí správní rady nadace je konečné a nelze se proti němu odvolat. Na poskytnutí
nadačního příspěvku není právní nárok. Správní rada nadace je oprávněna požadovaný nadační příspěvek
snížit. Nadační příspěvek může být poskytnut v celkové nebo částečné výši uvedené v žádosti.
Přehled poskytnutých nadačních příspěvků je zveřejňován ve výroční zprávě nadace a průběžně na webových
stránkách nadace krasapomoci.cz v rubrice Pomohli jsme.
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PROJEKTY
FOND SENIORŮ
č. účtu 43-2710620297/0100
V roce 2010 poskytla Nadace z Fondu seniorů příspěvky na 20 projektů jednotlivých organizací v celkové výši
1.558.338,- Kč. V roce 2010 se Nadace zapojila do projektu Fóra dárců Darujsprávně.cz a Dárcovská SMS. Od
loňského roku je tedy možné projekty pro seniory podpořit dárcovskou SMS ve tvaru DMS FONDSENIORU na
číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30Kč, Fond seniorů obdrží 27Kč.

Nadace v rámci Fondu seniorů podporuje prověřené projekty, které poskytují moderní sociální služby pro
seniory, respektující jejich potřeby, zamezující jejich vyloučení ze společnosti a umožňující jim žít plnohodnotný
život v přirozeném prostředí. Podporované projekty jsou zaměřeny na služby osobní asistence a pečovatelské
služby, kvalitní aktivizační programy a dobrovolnictví v sociálních zařízeních pro seniory. Nadace pomáhá také
při získávání kompenzačních pomůcek a podílí se na zabezpečování vybavení zařízení poskytující sociální služby
pro seniory.
OSOBNÍ ASISTENCE A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PRO SENIORY
Osobní asistence a pečovatelská služba zajišťuje seniorům, kteří mají problémy s pohybem a zajištěním svých
potřeb z důvodů stáří nebo těžké nemoci, setrvat v domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachovat,
popřípadě zlepšit podmínky pro kvalitní život seniorů, omezit nutnost jejich umísťování do ústavní péče,
zachovat pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, přispívat k udržení či zlepšení jejich soběstačnosti a v neposlední
řadě posilovat pocit potřebnosti.
DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH ZAŘÍZENÍCH PRO SENIORY
Cílem dobrovolnických programů je pomoci seniorům, kteří prožívají toto období svého života v osamění a žijí v
sociálním vyloučení, žít nadále kvalitní život, jenž povede k naplnění jejich psychosociálních potřeb.
Dobrovolníci fungují jako přátelští a empatičtí společníci, kteří se snaží v seniorech probudit zájem o sebe
sama.
AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY PRO SENIORY
Aktivizační programy slouží seniorům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností a zájmů.
Zabraňují tak stagnaci a chátrání především jejich duševního stavu. Kvalitní aktivizační program je důležitý pro
fyzický i duševní stav seniorů. Poskytuje jim nutnou dávku fyzické činnosti, adekvátní mentální stimulaci,
příležitost pro seznamování a sdílení zejména s jejich vrstevníky a bohatší společenský život.
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A VYBAVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SENIORŮM
Pro udržení dobrého fyzického a psychického stavu je potřeba pracovat s nejmodernějšími kompenzačními
pomůckami, které pomáhají předcházet nepříznivým vlivům a umožňují seniorům i v pokročilém věku a při
nejrůznějších zdravotních problémech cítit se lépe.
Veřejná sbírka Fondu seniorů
V roce 2008 jsme vyhlásili veřejnou sbírku na podporu Fondu seniorů jejímž účelem je shromáždění finančních prostředků
pro zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci seniorům,
tj. osobám starším než 65 let a dále pro zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo
vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci seniorům, tj. osobám starším než 65 let.
Termín konání sbírky: 1.9. 2008 - 31.8. 2011
Povoleno: Magistrátem hlavního města Prahy, č.j. S-MHMP/467440/2008
Bankovní spojení: č. účtu 43-2710620297/0100 vedeného u Komerční banky
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SEZNAMTE SE...
Projekt - Rozvoj dobrovolnického centra o.s. TŘI
Realizátor – o.s. TŘI, Čerčany
Občanské sdružení Tři je provozovatelem Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech a poskytuje terénní zdravotně
sociální služby. Činnost je zaměřena zejména na péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění a podporu
jejich blízkých. K zajištění kvalitní a důstojné péče o nemocné využívá sdružení už několik let spolupráci s
dobrovolníky, a to jak v Hospici, tak úzce spolupracuje s nemocnicí Rudolfa a Stefanie v Benešově. Dobrovolníci
pravidelně dochází za pacienty a jejich činnost je závislá na přání klientů samotných, zprostředkovávají lidský
kontakt a přinášejí do hospice všední život. Nadace o.s. TŘI poskytla příspěvek na provoz dobrovolnického
centra, školení a kurzy pro dobrovolníky a náklady na koordinátora centra.

Foto: Martin Kámen

Projekt - Rotoped tours + Pěško tours 2010
Realizátor - Národní síť podpory zdraví o.s., Nové Město nad Metují
Projekt je zaměřen na podporu zdraví seniorů prostřednictvím motivace k aktivnímu pohybu. Pohyb je důležitá
součást zdravého životního stylu v každém věku, ale o věku seniorském to platí dvojnásob. Je ověřeno důkazy,
že přiměřený pohyb a tělesná cvičení snižují rizika nemocí srdce a cév, jsou prevencí vzniku cukrovky 2. typu,
zabraňují rozvoji osteoporózy, zlepšují stav kloubů a svalů, zvyšují schopnost odolávat stresu, celkově zlepšují
zdraví a náladu. Pohybem lze u seniorů snížit potřebné dávky léků na různá chronická onemocnění.
IV. ročníku projektu ROTOPEDTOURS a PĚŠKOTOURS se zúčastnilo 94 účastníků ve věkovém rozmezí 59 až 95
let našlapalo celkem neuvěřitelných 3.311,90km na rotopedu a pěšky ušlo 2.277,80km. V průběhu celého října
„cestovali“ účastníci na rotopedu nebo pěšky, každý dle svých sil a možností, neboť každý ujetý metr je
úspěchem. Do akce se zapojilo 9 pobytových zařízení pro seniory a seniorských klubů ze tří krajů
(Královéhradecký, Jihočeský a Olomoucký). Nadace poskytla projektu svou záštitu a poskytla příspěvek na
realizaci a zajištění projektu.
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Projekt - Rychle a efektivně na kolech za uživateli
Realizátor - Slezská Diakonie, Český Těšín
Středisko Tabita poskytuje terénní služby osobní asistence a odlehčovací služby v Českém Těšíně, Karviné,
Třinci a Jablunkově. Uživatelé služby mnohdy žijí v místech, kde není zajištěna dostatečná dostupnost běžnými
dopravními prostředky. Služba se v takových případech odvíjí od příjezdu a odjezdu dopravních prostředků a
ne dle skutečných potřeb a požadavků klienta. Jelikož středisko nemá k dispozici služební automobil pro osobní
asistenty, chtěli využít pro zefektivnění služeb dopravu k uživatelům na jízdních kolech. Nadace poskytla
příspěvek na zakoupení 3 jízdních kol včetně doplňků a povinného vybavení.

Projekt – Podzim života – Charitní pečovatelská služba
Realizátor - Charita Šternberk
Charita Šternberk provozuje tři střediska Šternberk, Uničov a Litovel, poskytuje komplexní pečovatelské úkony
pro 115 uživatelů z 92 okolních obcí. Posláním charitní pečovatelské služby je zajištění péče o člověka v
přirozeném domácím prostředí, jak po stránce pečovatelské, tak v oblasti osobní péče, péče o domácnost a
osvětu. Cílem projektu je umožnit lidem žít ve vlastním prostředí a zajistit jim v úctě a dostatečné míře
biologické, psychické a sociální potřeby. Dále poskytnout odborné sociální poradenství a na přání uživatele i
duchovní pomoc a podporu. Plán Charity Šternberk v blízké budoucnosti je navýšit kapacitu poskytovaných
služeb z důvodu vzrůstající poptávky, rozšířit své působení do dalších obcí v okolí Šternberku a Uničova a
rozšířit službu na večerní hodiny, víkendy a svátky.
Nadace poskytla příspěvek na zajištění služeb charitní pečovatelské služby, konkrétně na mzdové náklady
pečovatelů.
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PROJEKTY
DOMY NA PŮL CESTY
č. účtu 1414141414/0100
V únoru 2009 Nadace založila Fond pro Domy na půl cesty. Cílem naší pomoci byla podpora projektů –
tréninkových a sociálně-terapeutických programů, které by vedly k vyšší úspěšnosti při začleňování mladých
lidí do samostatného života. Podpora byla také zaměřena na jednotlivé klienty Domů na půl cesty při
rozšiřování kvalifikace nebo dokončení studia.

FOND RYCHLÉ POMOCI
č. účtu 1212121212/0100
Z Fondu Rychlé pomoci Nadace podporovala jednotlivce, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Nadace
pomáhala handicapovaným lidem především při financování kompenzačních pomůcek, osobní asistence či
vzdělávání. Z Fondu bylo v roce 2010 podpořeno 65 jednotlivců a 2 organizace.
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KALENDÁŘ AKCÍ 2010
Křest CD Kamila Nývltová
10.2.2010 pokřtila své debutové CD Kamila Nývltová. Jeho kmotry byli
Michal David, Daniel Hůlka a Hanka Křížková. Křest proběhl v netradičním
prostředí na Hrubé Skále, kde Kamila točila svůj první videoklip k písni
„Son of a Prechaer Man“. Kamila v průběhu křtu vydražila svoji fotografii a
výtěžek ve výši 13.465Kč na místě předala naší nadaci.

Nadace na Letišti
V roce 2009 jsme na letišti v Praze Ruzyni instalovali dvě pokladničky, které najdete na terminálu 1
a terminálu 2. V průběhu roku 2010 se podařilo na letišti vybrat celkem 150.215Kč. Děkujeme, že
na nás myslíte i při svých cestách a Letišti Praha ze jejich skvělou spolupráci!

Nadace a kadeřnické salony Franck Provost!
Ve středu 12. května 2010 byl v pražském Slovanském domě v
salonu Franck Provost podpisem smlouvy odstartován společný
projekt kadeřnických salonů Franck Provost a Nadace Taťány
Kuchařové - Krása pomoci.
Taťána Kuchařová a paní Marie Mixová, jednatelka salonů Franck
Provost podepsáním smlouvy stvrdily vzájemnou spolupráci obou
subjektů. Z každého produktu vlasové kosmetiky značek FRANCK
PROVOST a FABIO SALSA prodaného v salonech Franck Provost
putovaly 2 Kč na projekty Nadace.

Benefiční tenisový turnaj 55+
13.6. 2010 proběhl na tenisových kurtech LTC Poděbrady benefiční tenisový
turnaj 55+. Tenisového turnaje se zúčastnili hráči starší 55 let. Svou účastí ho
podpořili i celebrity jako např. Jan Rosák, Zbyněk Merunka, Josef Alois
Náhlovský, Marie Retková, Milan Drobný a mnozí další. Vítězem turnaje se
stala dvojice Jan Rosák a Jan Holub. Kromě exhibičního turnaje bylo pro
diváky připraveno zábavní odpoledne, např. bosu míče, trampolína, měření a
poradenství k vysokému krevnímu tlaku aj.
Turnaj pořádala Nadace společně s Magazínem 55+ a Českým tenisovým
svazem - seniorským tenisem. Sponzorem akce byla společnost Severočeské
doly, a.s.
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Nadace získala přístroj Power Plate!
15.6. 2010 zavítal do Prahy slavný japonský módní návrhář, parfumér
a designer Kenzo Takada, aby zde představil unikátní verzi
posilovacího stroje Power Plate v designu, který sám vytvořil.
Při této ojedinělé příležitosti věnovala společnost Holmes Place
dárkový voucher na jeden posilovací stroj v hodnotě 300.000Kč, který
si z rukou Kenza Takady převzala osobně Taťána Kuchařová. Výrobce
Power Plate je držitelem certifikátu výrobce zdravotnického zařízení a
disponuje odbornými studiemi a výzkumy, které potvrzují pozitivní vliv
cvičení na Power Plate právě na věkovou kategorii seniorů, a proto je
mu ctí pomoci touto formou zlepšit kvalitu jejich života. Nadace
předala tento posilovací stroj Domovu Sue Ryder, kde bude sloužit ke
zlepšení fyzické a tím i psychické kondice seniorům.

Dobrovolnický den
V Klubu REMEDIUM proběhl 17.6. 2010 dobrovolnický den, při kterém 30
dobrovolníků pomohlo dát dohromady klubové prostory – malovalo se, myly
se okna a výlohy a prováděly se drobné opravy. Dobrovolnický den
zprostředkovala Nadace zaměstnancům společnosti STMicroelectronics
Design and Application s.r.o., kteří se rozhodli svůj dobrovolnický den
věnovat seniorům. Za jejich plné pracovní nasazení a pomoc srdečně
děkujeme!

Golf Session na Karlštějně
24.9. 2010 největší česká advokátní kancelář a náš dlouhodobý partner Havel &
Holásek darovala nadaci šek v hodnotě 100.000Kč v rámci tour Golf Session,
který proběhl v resortu Karlštejn.
Hráči golfového turnaje pro nadaci uspořádali sbírku a na jamce č.12, kde na ně
čekalo pohoštění v podobě domácích koláčů, které pro hráče vlastnoručně
připravily členky Správní rady. Symbolický šek v hodnotě 15.170Kč pak Taťáně
Kuchařové předal pan Juraj Černička, člen představenstva LBBW Bank.

FANATIQUE ART SHOW
18.11.2010 se v říčanské galerii Kotelna odehrála ojedinělá art show FANATIQUE,
která propojila výtvarné umění se světem módy. Originální šaty potištěné obrazy
mladých výtvarníků z dílny Alice Abraham a Hanny Soukupové předvedly modelky
vystupující z živých obrazů. Na šatech se objevily motivy z obrazů Martina Kámena,
Jan Gemrota, Karla Jerieho, Lukáše Miffka, Jiří Gruse, Jana Vlčka, Kláry Vystrčilové
nebo Tomáše Třeštíka.
Tváří projektu se stala Taťána Kuchařová, která předvedla luxusní šaty z dílny Alice
Abraham. Model ze šifonu na němž je natištěn obraz Jana Gemrota byl vydražen
za 70.000Kč (při vyvolávací ceně 40.000Kč) ve prospěch nadace na projekty
dobrovolnictví pro seniory. Nadace během večera získala téměř 100.000Kč. Na
přehlídce se kromě Taťány objevily také herečka Kristýna Frejová či cellistka
Terezie Kovalová.
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Nadace v hypermarketech Globus
Ve vánočním designu jste v hypermarketech Globus po celé České republice potkávali
nadační prodejní stojany, kde jste si mohli zakoupit keramické kachle s vánočními motivy.
Kachle pro vás ručně vyrobili klienti z chráněné dílny Kopeček, o.s. Neratov. Výtěžek
z prodeje keramických kachlů byl určen na podporu projektů pro seniory.
Děkujeme, společnosti STI Česko s.r.o. za výrobu prodejních stojanů a společnosti Globus
ČR za jejich ochotu a podporu.

Kalendář Taťána & Style 2011

Na www.piklio.com/krasapomoci jste se koncem roku mohli setkat s jedinečným
kalendářem pro rok 2011 s fotografiemi Matúše Tótha, které Taťána Kuchařová nafotila,
pro časopis STYLE. Výtěžek z prodeje kalendáře byl určen na dofinancování schodišťové
sedačky pro pana Václava Kabourka (84let) ze Slaného.

Kalendář Taťána 2011
V rámci křtu kalendáře Taťána 2011, který proběhl 1.12. 2010 v klubu Duplex za
účasti kmotra pana Ladislava Špačka, byla vydražena ve prospěch nadace
velkoformátová fotografie Taťány Kuchařové za 110.000Kč. Ze získaných
prostředků bude podpořen projekt "Aktivity aktivně" Domova seniorů v
Soběsukách.

Čističky vzduchu a bioptronové lampy od společnosti Zepter International
Společnost Zepter International, s.r.o. podpořila Nadaci a darovala nám pro
Domovy seniorů a Hospice čističky vzduchu a bioptronové lampy (světelná
terapie). Bioptronové lampy mají široké použití a jsou hojně využívány jak
v domovech seniorů tak v hospicích - pomáhají například při hojení ran a léčbě
dekubitů, tiší bolest a snižují její intenzitu.
Před vánočními svátky jsme společně se zástupci společnosti Zepter navštívili
vybrané domovy a hospice a předali jim čističky vzduchu a bioptronové lampy.
V městském středisku Oáza v Novém Městě nad Metují a v Domově důchodců ve
Ždírci jsme měli to potěšení zúčastnit se předvánočního setkání s klienty,
zazpívat si koledy, poslechnout pěvecký sbor Skřivánek nebo shlédnout
představení, které nacvičili klienti – vozíčkáři. Díky tomu jsme se mohli vánočně
naladit a užít si příjemnou vánoční atmosféru.
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STRUKTURA AKTIV A PASIV
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STRUKTURA AKTIV A PASIV
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Zhodn
ocení dodržení pravidla omezení nákladů
K 31.12.2010 bylo dodrženo pravidlo omezení nákladů dle Statutu Nadace čl. VI. Náklady na správu nadace: „Celkové
roční náklady nadace související se správou nadace nesmějí převýšit 30% hodnoty ročně poskytnutých nadačních
příspěvků.“
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PŘEHLED DÁRCŮ V ROCE 2010
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PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE
2010
FOND SENIORŮ
ADRA o.s.

Zlín

Domov důchodců Ždírec

Ždírec

Domov odpočinku ve
stáří Justynka
Domov Sue Ryder
Gabriela, o.s.

Hronov

Charita Šternberk
Ledax, o.p.s.

Šternberk
České
Budějovice

Městské středisko
sociálních služeb OÁZA
Naděje, o.s.

Nové Město
nad Metují
Litoměřice

Naděje, o.s.

Praha

Národní síť podpory
zdraví o.s.
Občanské sdružení TŘI
Občanské sdružení TŘI

Nové Město
nad Metují
Čerčany
Čerčany

Občanské sdružení Život
90

Praha
Brno

Dobrovolníci pro pacienty
Gerontologického centra
Bioptronová lampa Bioptron Pro 1 a
čistička vzduchu Therapy Air iOn
Vybavení pokojíků pro klienty se stařeckou
demencí
Přístroj Power Plate
2ks bioptronové lampy Bioptron Pro 1 a 2
ks čističky vzduchu Therapy Air iOn pro
Hospic sv. Alžběty
Podzim života
Volnočasové aktivity pro uživatele
Pečovatelské služby Ledax

1.558.338,- Kč
86.000,- Kč
75.234,- Kč
100.518,- Kč
300.000,- Kč
150.468,- Kč

100.000,- Kč
50.482,- Kč

2 ks čističky vzduchu Therapy Air iOn

57.980,- Kč

Konference Nedašov 2010 - Poskytování
zdravotních a sociálních služeb seniorům
Nákup profesionální pračky PW 6080 AV
OB pro Dům pokojného stáří v Nedašově
Rotoped tours + Pěško tours 2010

18.000,- Kč

Rozvoj dobrovolnického centra o.s. TŘI
2 ks bioptronové lampy Bioptron Pro 1

107.000,- Kč
92.488,- Kč

Zruč nad
Sázavou

Rozšíření tísňové péče do nových měst a
obcí, propagace ve stávajících regionech

100.000,- Kč

Oblastní charita Liberec

Liberec

38.000,- Kč

Oblastní spolek Českého
červeného kříže
Slezská Diakonie
Sociální služby města
Žďár nad Sázavou
Společnost Minerva
o.p.s.
Svaz postižených
civilizačními chorobami
Tenisový turnaj 55+

České
Budějovice
Český Těšín
Žďár nad
Sázavou
Valašské
Meziříčí
Praha

Nákup geriatrického křesla a 4 nočních
stolků pro Domov pokojného stáří - Domov
sv. Vavřince
Zdravé stárnutí
Rychle a efektivně na kolech za uživateli
Značení prádla obyvatel Domova

20.896,- Kč
46.200,- Kč

Šedesát a víc neznamená nic

40.000,- Kč

Ozdravný pobyt seniorů

12.000,- Kč
44.072,- Kč

Václav Kabourek

Slaný

Tenisový turnaj pro seniory s
doprovodným programem
Schodišťová sedačka Stannah

Poděbrady

20.000,- Kč
30.000,- Kč

30.000,- Kč

39.000,- Kč
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FOND RYCHLÉ POMOCI
Alena Sroková
Hrabyně
Aleš Černohous

Dobrná

Andrea Knapová

Úsobrno

Anna Frydryšková
Centrum sociálních
služeb
Dagmar Langová

Ostrava
PrahaBěchovice
Písařov

Dana Vašíčková

Dýšina

Daniel Sedláček

Zlín

David Polák
Domov Maxov

Praha
Horní Maxov

Eliška Neubauerová
Eva Davidová

Brno
Nový Jičín
Praha

Eva Landová
Farní charita
Litomyšl
František Kohoutek

Litomyšl

Příspěvek na bezbariérovou dopravu do
školy
Příspěvek na fotoaparát

927.071,- Kč
9.000,- Kč
5.000,- Kč

Příspěvek na speciální kočárek pro syna
Michala
Příspěvek na nový životní start
Příspěvek na elektrický zvedák a závěsnou
sedačku pro Růženu Fialovou
Příspěvek na polohovací zařízení Leckey pro
dceru Danielu
Příspěvek na nákup automobilu pro převoz
syna
Příspěvek na auto pro dceru Danielu

10.000,- Kč

Příspěvek na mechanický vozík
Příspěvek na hrnčířský kruh pro sociálně
terapeutické dílny
Příspěvek na schodišťovou sedačku
Příspěvek na schodolez
Příspěvek na Motomed Viva

6.590,- Kč
5.000,- Kč

Příspěvek na odborné vzdělávání
zdravotních sester v rámci terénní
hospicové péče
Příspěvek na vanový zvedák Aquajoy

9.000,- Kč

10.778,- Kč

20.000,- Kč
31.966,- Kč
1.638,- Kč
30.000,- Kč
30.000,- Kč

35.000,- Kč
19.800,- Kč
10.000,- Kč

Gabriela Kopečková

Veverská
Bitýška
Příkazy

Hana Jiránková

Nové Syrovice

Hana Korfová

Pardubice

Příspěvek na digitální zvětšovací lupu a
černotiskovou tiskárnu
Příspěvek na rehabilitační cvičení v centru
Paraple
Příspěvek na Motomed Viva

Hana Vykysalá

Litvínov - Hamr

Příspěvek na madlo k židličce Squiggles

2.553,- Kč

Ivana Soukupová
Jan Pihera

Příspěvek na osobní asistenci pro syna
Příspěvek na závodní handbike

10.000,- Kč
10.000,- Kč

Jana Přibylová

Ostrava

Jana Tryznová
Jarmila Jochová

Dolní Kalná
Zlín

Jaromír Hanzal

Brno

Příspěvek na zvukový procesor
Příspěvek na osobního asistenta pro syna na
lyžařském výcviku
Příspěvek na mechanický vozík dceru
Kateřinu
Příspěvek na rekonstrukci koupelny pro
Jiřinu Vackovou
Příspěvek na osobní asistenci
Příspěvek na školné v denním stacionáři pro
dceru
Příspěvek na mechanický vozík

10.000,- Kč
5.000,- Kč

Jana Morozová

Radslavice
České
Budějovice
Praha
Uherské
Hradiště
Písek

Jan Slezák
Jana Juříková

6.912,- Kč

4.015,- Kč
8.800,- Kč

7.000,- Kč
14.413,- Kč
35.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
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Jaroslava Chvátalová
Jiří Zeman

Příbram
Měčín

Jitka Hlůšková

Starý Petřín

Jitka Nováková
Karin Malíčková

Jičín
Praha

Kateřina Kindlová

Liberec

Kateřina Míčková

Veselí nad
Moravou
Praha

Kateřina
Moravčíková
Kateřina Valošková

Havířov - Město

Lada Martinez
Ladislav Šťastný

Olomouc
Hradišťko

Lenka Fornůsková

Slaný

Marie Vašíčková
Markéta Langerová
Blaháková
Martin Chaloupský
Martin Ulrich

Třebíč
Brno Bosonohy
Jičín
Jablonec nad
Jizerou
Žďár nad
Sázavou
Prostějov
České
Budějovice
Ostrava Poruba
Ostrava
Praha
Praha
Rohozná
Praha

Martina Musilová
Milan Ševčík
Milena Mutlová
Miloslav Vašíček
Monika Kabátová
Olga Honsová
Olga Honsová
Olga Kratochvílová
Patrik Lokobauer
Petr Korbelář

Příspěvek na mechanický vozík
Příspěvek na školní pomůcky a dopravu pro
děti Jiřího Škrabánka
Příspěvek na polohovací zařízení pro dceru
Natálku
Příspěvek na Motomed Viva
Příspěvek na mechanický vozík pro syna
Martina
Příspěvek na PC sestavu pro syna Lukáše

25.000,- Kč
19.316,- Kč

Příspěvek na mechanický vozík pro dceru
Terezu
Příspěvek na stropní zvedací přepravní
systém Roomer pro Janu Pokornou
Příspěvek na speciální program Handle pro
autisty pro dceru Adélu
Příspěvek na mechanický vozík
Příspěvek na rehabilitační přístroj Rotren

6.922,- Kč

Příspěvek na osobního asistenta pro syna
Lukáše
Příspěvek na elektrický vozík
Příspěvek na auto pro dceru Terezu

10.000,- Kč

Příspěvek na handbike
Příspěvek na monoski

10.000,- Kč
5.000,- Kč

Příspěvek na mechanický vozík pro dceru
Martinu
Příspěvek na mechanický vozík
Příspěvek na osobního asistenta pro syna
Františka
Příspěvek na elektrický vozík

6.524,- Kč

Příspěvek na nájemné v azylovém domě
Příspěvek na průtokový ohřívač
Příspěvek na studium dětí
Příspěvek na pořízení asistenčního psa
Příspěvek na bydlení, školní pomůcky a
živobytí
Příspěvek na bezbariérové úpravy domu

12.000,- Kč
5.017,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
33.810,- Kč

8.528,-Kč

10.000,- Kč
10.000,- Kč

Petr Strnad

Lomnice nad
Popelkou
Praha

Soňa Habčáková

Jihlava

Stanislav Mikyska
Stanislava
Kníchalová
Svitlana Kostenetska
Tomáš Suchý

Praha
Praha

Příspěvek na úhradu služeb spojených s
bydlením
Příspěvek na lázeňský pobyt pro syna
Michala
Příspěvek na stěhování do ústavu
Příspěvek na televizní lupu

Cheb
Praha

Příspěvek na sluchadla pro dceru Jevu
Příspěvek na elektrický vozík

5.234,- Kč
4.219,- Kč
8.666,- Kč
5.000,- Kč

20.000,- Kč
12.000,- Kč
4.389,- Kč
20.690,- Kč

20.000,- Kč
30.000,- Kč

10.000,- Kč
15.000,- Kč
30.000,- Kč

30.000,- Kč

6.000,- Kč
5.850,- Kč
4.999,- Kč
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Věra Roušalová

Praha

Příspěvek na tábor pro dceru

5.600,- Kč

Věra Zachulová
Veronika Svobodová

Praha
Jaroměř

20.000,- Kč
30.000,- Kč

Vladislava Varyšová

Opava

Příspěvek na elektrický vozík
Příspěvek na speciální školku pro dceru
Barboru
Příspěvek na chodítko pro dceru Terezku

Vlasta Musilová

Praha

7.650,- Kč

Zbyněk Charvát
Zbyšek Lorenz
Zdeněk Žižka

Hořice
Praha
Brandýs nad
Labem
Zbuzany

Příspěvek na školní pomůcky a kurzovné pro
dceru Terezu
Příspěvek na tříkolku
Příspěvek na osobní asistenci
Příspěvek na mechanický vozík
Příspěvek na bezbariérovou kuchyň

40.000,- Kč

Zdeňka
Hegenbartová

DOMY NA PŮL CESTY
Jana Hronová

OSTATNÍ
Jiřina Šemberová

Praha

Brno - Líšeň

Příspěvek na školné pro šk. rok 2010/2011

Příspěvek na zvedací plošinu

7.192,- Kč

10.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč

12.000,- Kč
12.000,- Kč

599.500,- Kč
599.500,- Kč
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ZPRÁVA AUDITORA
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Zpráva auditora o výroční zprávě
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DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI!
DONOŘI

PARTNEŘI
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Partneři FANATIQUE ART SHOW

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Revoluční 1003/3
Praha 1, 110 00

IČO: 28421434

Tel. +420 221 803 253
info@krasapomoci.cz
www.krasapomoci.cz
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