
Výroční zpráva  NF Seňorina 2016
Vážení přátelé a příznivci Nadačního fondu Seňorina, 

oslovuji vás takhle napřímo, neb jiné čtenáře tato 

historicky první výroční zpráva fondu Seňorina možná 

nebude mít. Zatím.  Je to teprve rok a kousek, kdy jsem 

z popudu jiných založila Nadační fond Seňorina. Viděli ze 

svého odstupu lépe, než já, že podporovat lidi nemocné 

Alzheimerovou nemocí a jejich rodiny, poskytovat 

odlehčovací sociální služby a ještě o tom dávat vědět 

světu, není ekonomicky udržitelný a soběstačný 

„podnik“. A tak vznikl z iniciativy ing. Jakuba Veselého a 

v jeho spolupráci fond, který měl v počátku jeden hlavní 

cíl: podpořit konkrétní centrum registrovaných 

sociálních odlehčovacích služeb na Praze 1. Centrum 

Seňorina poskytuje od března 2015 služby v domácí  a 

rodinné atmosféře, používá inovativní přístupy v péči 

inspirované zahraničím a v malém počtu klientů je 

schopno naplňovat jejich individuální potřeby 

nadstandardně. A už toto stojí za to podpořit.  

U prvního a původně hlavního cíle ale dlouho 

nezůstalo. Jakmile jsem uviděla příležitost realizovat 

skrze fond další podporující projekty, už to jelo.  

Dočtete se o nich detailně níže, tak jen shrnu, že mýma 

očima je svět propojený. A to dokonce i s tím jiným, 

změněným světem lidí s demencí. Když ne jinak, tak 

minimálně skrze jejich rodiny. Považuji za nutnost najít 

k nim cestu tak, aby mohli všichni ještě prožít radostný 

čas – navzdory diagnóze. Zároveň vím, že nestačí do 

detailu ladit směrnice dobré péče o klienty, je potřeba 

v souvislostech a s lidským přístupem podporovat taky 

jejich rodinné pečující, kteří často málem nebo opravdu 

přijdou kvůli péči o rodiče nebo partnery o svou práci, 

nervy, zdraví... No, a v neposlední řadě je nezbytné 

rozvíjet dovednosti všech, kteří se péči věnují 

profesionálně,  ale jsou často v zajetí stereotypů 

některých zkostnatělých státních institucí.  Chceme je 

naučit nové metodice a přístupu, pokud to jejich 

osobnost dovoluje. Neexistuje univerzální návod. Znáte 

to - každá rodina je jiná, a to ani nemusí být nikdo 

nemocný… Proto spíš než postupy je potřeba šířit lidské, 

kreativní a respektující principy. 

Fond je na začátku svého působení a podpory, ale 

jeho vize, principy a hodnoty jsou jasné. A díky lidem, 

kteří se k fondu připojili, se také naplňují. Vážím si toho. 

Člověk sám nezvládne tolik jako v týmu.  A já si tu 

spolupráci s kolegy i dobrovolníky opravdu užívám. Naše 

PROJEKTY NA PODPORU RESPEKTU A POTENCIÁLU lidí 

s demencí by samy měly mít vlastní potenciál a 

realizovat se s respektem. A tak to v NF Seňorina 

opravdu funguje.  To mě naplňuje a motivuje v práci.  

Budu ráda, když budete číst dál a připojíte se k nám. 

Společně naši pomoc znásobíme. Děkuji  a zdravím vás, 

Mgr. Jarka Švarcbachová,  

zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu Seňorina 



O nás 

Nadační fond vznikl na koci roku 2015. Takže toto je naše 

historicky první výroční zpráva. Jsme rádi, že je o čem psát. A 

jsme na to náležitě hrdí. 

Hlavním cílem NF Seňorina od počátku bylo a je  zlepšení kvality 

péče o seniory s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence. 

Zaměřujeme se nejen na nemocné, ale také na kvalitu života 

jejich rodinných pečujících.  Ti většinou potřebují udržet si práci, 

naučit se lépe porozumět projevům chování svého nemocného 

blízkého a adekvátně na ně reagovat. Nedílnou součástí naší 

strategie je vzdělávání a osvěta v oblasti péče o seniory doma i 

v zařízeních sociálních služeb. 

„Aby stáří bylo důstojné a radostné navzdory diagnóze“, to je 

naším hlavním mottem. Prosazujeme Montessori principy v péči 

o seniory, snažíme se reagovat na nevyřčenou výzvu „Pomoz mi, 

abych to dokázal sám“. Protože udržet si co nejdéle 

samostatnost a schopnost sebeobsluhy je zásadní pro 

psychickou i fyzickou pohodu člověka v každém věku.  

Nadační fond existuje teprve krátce, přesto má za sebou řadu 

úspěšných akcí a projektů. I my jako tým se snažíme rozvíjet, 

abychom svou práci dělali co nejlépe. Díky Akademii Modrého 

života (vzdělávací akce od ČSOB), kterou jsme koncem roku 

2016 úspěšně absolvovali, se daří lépe komunikovat a 

prezentovat, co veřejnosti nabízíme a co k tomu potřebujeme. 

Víme, že to je opravdu důležité, abyste nám i celé problematice 

porozuměli. 

  



Lidé v Nadačním fondu Seňorina 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A samozřejmě všichni dobrovolníci, kteří se zapojili do chodu nadačního fondu nebo svým umem přispěli k benefici, propagaci nebo se jinak zapojili. 

Jmenovitě především Adéla Znamenáčková, Václav Tintěra, Marta Hilgert, Lenka Feldsteinová, Ernesto Chuecos, Josef KoŠťál a Iva Pasecká. 

 

MUDr. David Pondělíček, CCRA, 

člen správní rady 

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.,  
člen správní rady 
 

Petra Brodská  

projektová manažerka 

Mgr. Jarka Švarcbachová, 

předsedkyně správní rady 

Ing. Jakub Veselý 

revizor 

 

Martina Preissová  

patronka nadačního fondu 

 



Naše 4 pilíře působení  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proč Montessori 

Lidé s demencí jsou příliš často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouštějíí. Péče v duchu Montessori principů se zaměřuje naopak na 

to, co člověk ještě dokáže a zvládne. Nejen, že jedince může zapojit do života v rámci komunity pobytového zařízení, ale zároveň mu dává možnost své 

schopnosti zachovat a v některých případech dokonce zlepšit či znovu nalézt.  

Důraz je kladen na smysl a účel aktivity, která vychází z klientových aktuálních i dřívějších schopností, zájmů a možností. 

Je velmi důležité, aby v rámci pobytového zařízení či stacionáře měli klienti pocit, že jsou její součástí, že mají v této společnosti určitou roli, případně 

předávají své dovednosti mladší generaci. Jako vedlejší efekt se dostavuje zklidnění nervozity a „rušivého“ chování, rozptýlení deprese a vzestup 

sebevědomí. 

Klíčová slova přístupu Montessori jsou RESPEKT A POTENCIÁL. Zaměřujeme se na člověka, ne na jeho diagnózu. 

 

  

Podpora rodinného 

centra pro seniory 

s demencí, kde 

sociální služby 

poskytují jinak a lépe 

 

Inovativní projekty 

na podporu široké 

rodiny, do které 

vstoupil  Alzheimer. 

např. Alzheimer Café 

Péče v práci – inspirujeme 

zaměstnavatele k 

podpoře  zaměstnanců 

pečujících o rodiče skrze 

zaměstnanecké benefity 

Osvěta jako cesta 

k pomoci. Díky 

akreditovanému kurzu 

učíme Montessori 

v péči o seniory 

 



Realizované projekty a další aktivity 

 

 Péče v práci – společný projekt se zástupci velkých zaměstnavatelů, který má přinést podporu zaměstnancům, kteří pečují o někoho 

blízkého, nejen o děti, např. skrze zaměstnanecké benefity. (Foto ze setkání v rámci skupiny LeanIN ve spolupráci s BLF) 

 Osvětová přednáška o Montessori principech v péči o seniory – díky Moneta Money Bank a Hewlett Packard jsme měli příležitost šířit 

povědomí o možnostech kvalitní péče pro seniory  

 Nadace ČEZ nám pomohla vybavit polohovacími postelemi a dalším nábytkem malé centrum odlehčovacích služeb pro klienty 

s Alzheimerovou nemocí (Foto z předávání šeku) 

 Moneta Money Bank společně s fondem zajistila aktivizační pomůcky pro klienty centra (Foto výtvarné aktivity klientů) 

 Greyson Consulting díky daru jsme zakoupili kompenzační pomůcky (invalidní vozík, sedátko do koupelny apod.) 

 Alzheimer Café – příprava projektu včetně konzultace v zahraničí proběhla díky podpoře Nadace Antonika – ojedinělý a úspěšný projekt 

jsme spustili pro veřejnost v lednu 2017 (viz www.alzheimercafe.cz ) 

 Benefiční výstava – pravidelná akce nadačního fondu, kde spojujeme příjemné s užitečným v předvánočním čase. Výtvarná díla jako 

poděkování našim dárcům a podporovatelům. Svůj obraz nám věnoval například herec pan Viktor Preiss. 

 Vánoční přání – ruční práce klientů přetavená v přání, která několik firem zaslalo svým zákazníkům spolu s propagací podpory osob 

s Alzheimerovou nemocí. 

 Domácí koncert – akce pro klienty centra a jejich rodiny a přátele (Foto z koncertu v rámci projektu Domácí koncerty s Tomášem 

Jamníkem) 

 Koncert U Kapucínů – benefiční akce pořádaná řádem Kapucínů ve prospěch neziskových organizací a projektů, koncert Benewitz 

kvarteta 

 Setkání příznivců NF s hosty a příznivci na různá témata (Foto z přednášky prof. Fabery na téma EEG Biofeedback) 

 Patronka fondu paní Martina Preissová zahájila přípravu projektu charitativního kalendáře 2018 „VŠECHNO JE NORMÁLNÍ“, do 

kterého postupně zapojila další herce Národního divadla.  

  



Pár fotografií z realizace našich projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Reference 

Alzheimer Café (převzato z FB): 

Eva S. „Jsem nevyslovne vdecna za Vami poradanou pravidelnou akci. Pomohla mi zvladnout se vyrovnavat s mamincinou nemoci a lepe porozumet prubehu 

.. a hlavne potkavat dalsi lidi, kteri maji podobne zkusenosti velmi posiluje ve snazeni.. .nejsme na to sami!;) Dekuji mnohokrat! 🍀 “🌞“ 

 

Rodina klienta Centra Seňorina, které fond podporuje: 

„Pro služby tohoto centra jsme se rozhodli kvůli jeho individuálnímu přístupu ke klientům, jeho programu přizpůsobenému potřebám i zájmům jednotlivých 

klientů. Dále bylo důležité jejich zapojení do každodenních činností, které je přiměřeně zaměstnaly a dávaly pocit užitečnosti. Nevěděla jsem, že můj otec tak 

hezky maluje, to jsem viděla až v Seňorině. Pro nás byla péče o něj uklidněním, že má někoho stále po ruce.“ Marta H., dcera 

 

  



Kdo nás podpořil: 

Děkujeme všem našim velkým i drobným podporovatelům a dárcům. Společně jsme v roce 2016 odvedli kus dobré práce na podporu lidí s Alzheimerovou 

nemocí a jejich rodin a přátel. 

      

 

  



Finance 2016 

 

 AKTIVA CELKEM 723 084 Kč 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Kč 

B. Dlouhodobý majetek  0 Kč 

C. Oběžná aktiva  723 084 Kč 

D. Časové rozlišení  0 Kč 

   

 PASIVA CELKEM 723 084 Kč 

A. Vlastní kapitál   144 531 Kč 

A.1. Základní kapitál  10 000 Kč 

A.III. Fondy ze zisku  0 Kč 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období  134 531 Kč 

C. Závazky 54 897 Kč 

D. Časové rozlišení  523 656 Kč 

   

 Hospodářský výsledek 134 531 Kč 

 

 

Více podrobností naleznete ve „Výkazu zisku a ztrát“ a „Rozvaha“ k 31.12.2016 v nadačním rejstříku.  



 

Kontakt a základní informace 

Nadační fond Seňorina 

Sídlo: Na poříčí 36, 110 00 Praha 1  

Telefon: +420 777 116 139 

e-mail: senorina@nfsenorina.cz 

Číslo bankovního účtu 115-1710210277/0100, transparentní účet vedený u KB, a.s. 

 

Registrace: Nadační fond je zapsán u Městského soudu v Praze, N 1331 

IČ: 04679229 

www.nfsenorina.cz  

Facebook https://www.facebook.com/nfSenorina/?fref=ts  

 

 

Vypracovala: Mgr. Jarka Švarcbachová    V Praze dne 28.6.2017    

 

Schválili (svým podpisem):  

 

Mgr. J. Švarcbachová …………………………………    prof. MUDr. Pavel Martásek…………………………………. 

 

 

MUDr. David Pondělíček…………………………….   Ing. Jakub Veselý………………………………………………….. 
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