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ÚVODNÍ 
SLOVO

Vážení, 

rádi bychom vám představili naši činnost v roce 2019. Mám dobrý pocit, že držíme
směr a cíl, který jsme si při založení fondu dali. Daří se nám stabilizovat zdroje,
které nám umožňují naplňovat naši misi "Pomáhat lidem s Alzheimerovou nemocí
a jejich rodinám prožít ještě radostný čas". 

Centrum Seňorina, Alzheimer Café, Všechno je normální, Aloisovy ponožky i další
osvětové a vzdělávací aktivity prosperují – na podporu těch, kterým do života
vstoupila Alzheimerova nemoc. 

Přeji dobré čtení. 

Mgr. Jarka Švarcbachová, 
Předsedkyně správní rady 
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LIDÉ 

Mgr. Jaroslava Švarcbachová - předsedkyně správní rady 
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. - člen správní rady 
Marta Hilgert - členka správní rady 
Ing. Jakub Veselý - revizor

S P R Á V N Í  R A D A

04

89%
USERS IN ASIA

Ing. Eva Nohejlová – výkonná ředitelka, fundraising a marketing 
Mgr. Jaroslava Švarcbachová – metodik Montessori a PR
Kateřina Rambová - osvěta a PR
Andrea Dančová - administrativa a koordinace projektů

V Ý K O N N Ý  T Ý M  

P A T R O N K A  
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Martina Preissová - divadelní, televizní a filmová herečka



Seňorina usiluje o zvýšení kvality poskytované péče seniorům a jejich rodinám. Senioři s Alzheimerovou
chorobou a jinými typy demence bývají závislí na bližních. Ošetřující však sám často potřebuje nejprve
správně porozumět projevům nemoci, naučit se adekvátně na ně reagovat, a především nepřestat žít
kvalitní život. Naše praxe ukazuje, jak moc je Alzheimerova choroba spojena se ztrátami. Tím nemáme
na mysli jen výpadky paměti. Ošetřující se mnohdy stávají obětmi vlastní péče, ztrácejí práci,
společenský život, své koníčky, veškerý volný čas. Nemocný senior zase přichází o radost ze života a
bohužel v nejednom případě i o vlastní důstojnost. Jsme přesvědčeni, že ztráty nemusejí být nutně tak
četné a fatální. Dokážeme je eliminovat. 

Důvody, proč Seňorina svou podporu směřuje jak přímo k nemocným seniorům, tak také k jejich
rodinám, jsou jasné – snažíme se zachovat kvalitu života na úrovni, která by všem našim klientům
přinesla v životě ještě mnoho radosti. A víme, že nestavíme vzdušné zámky, ale naše cíle jsou reálné,
průkazné a umíme k nim dojít. 

Důležitou součástí naší činnosti je osvěta a vzdělávání. Je potřeba nejen dostatečně popsat projevy,
principy léčby a praktické dopady onemocnění. Stejně významné je soustředit se na poskytování
informací osvětlujících, co všechno je nemocný senior schopen zvládnout sám tak, aby zůstala
zachována jeho důstojnost a samostatnost. Je třeba informovat, jak lze nemocného zapojit do činností
všedního dne, jaké postupy pro trénování mozku zvolit apod. Často se setkáváme s blízkými pečujícími,
kteří na pokraji vlastních sil za seniora vykonávají každou maličkost. Není to však nutné. Podstatně
přínosnější pro obě strany je přístup „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 

Populární edukativní vlna apelující na soběstačnost vychází z Montessori principů a pro svou
smysluplnost se šíří po celém světě. Možná ji znáte od maminek s malými dětmi. My, jako jediní v ČR,
však Montessori principy prosazujeme i v péči o seniory a snažíme se posílit jejich samostatnost a
schopnost sebeobsluhy. Ty jsou zásadní pro psychickou a fyzickou pohodu člověka v každém věku.
Nejen u dětí. 

I přes teprve čtyřleté působení nadačního fondu se můžeme chlubit řadou úspěšných projektů, akcí a
zmiňovaných edukativních postupů při práci se seniory. Za podpory Nadace ČEZ a podpory mnoha
dalších dárců a dobrovolníků naši činnost můžeme i nadále rozvíjet. Děkujeme, že můžeme posouvat
sebe i svět kolem nás dál, k radostnějšímu prožívání života, navzdory diagnóze.

O NÁS 
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Centrum Seňorina je registrovaná odlehčovací sociální služba, která funguje jako
středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami mozku. Je k dispozici klientům
se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, kam
spadá i Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence v raném a středním stádiu.
Centrum pomáhá také rodinám a přátelům nemocných, kteří se rozhodli o svého
blízkého starat doma. Nabízí jim odlehčovací služby. Centrum mohou klienti
navštěvovat ambulantně, krátkodobě i dlouhodobě. Dále rodinám a blízkým nabízí
poradenskou službu, vzdělávání a osvětu v oblasti mentálního zdraví. 

V Centru se uplatňují Montessori principy v péči o seniory. Krůček po krůčku se senioři
učí zvládat sebeobsluhu, aby nebyli odkázáni na pomoc okolí ve větší míře, než je
potřeba. Díky podpoře zachování maximální možné samostatnosti se v klientech Centra
Seňorina posiluje pocit respektu, důstojnosti a víry v budoucí potenciál. V programu   
 se senioři setkávají s vrstevníky v domácím, bezpečném prostředí a nenásilně trénují
nejen mozek a tělo, ale i ducha. To vše za pomoci kvalifikovaných pracovníků a
pracovnic, pečovatelek a pečovatelů, kteří respektují potřeby a možnosti každého
klienta. 

CENTRUM
SEŇORINA 
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NF Seňorina nabízí rodinám a blízkým také přístup k potřebným informacím.
Pravidelnou aktivitou se stala poradna podle holandského modelu „Alzheimer Café“,
kterou pořádáme společně s Alzheimer nadačním fondem. Jedná se o neformální
příležitost pro setkávání lidí s demencí, jejich rodin, přátel a odborníků. Každé první
úterý v měsíci mohou návštěvníci společně s ostatními sdílet nejen své obavy, ale          
 i zkušenosti a radosti spojené s péčí přímo v Centru Seňorina. V příjemném prostředí  
 se účastníci od zvaných odborníků dozvídají nejen praktické informace související         
 s onemocněním jejich blízkých, ale zjišťují, že navzdory zdání nejsou v péči                     
 o nemocného seniora sami. 

Vážíme si podpory Alzheimer nadačního fondu, díky kterému mohlo Alzheimer Café
fungovat také v roce 2019.

VZDĚLÁVÁNÍ 
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Ke všem našim činnostem se snažíme přistupovat inovativně. Inspirujeme se na domácí
půdě i v zahraničí, vzděláváme se, sdílíme a pídíme se po všem, co dělat v oblasti našeho
zájmu lépe. Záleží nám na zvyšování kvality péče o nemocné i podpory rodinných
pečujících. 

Montessori principy vnímáme jako lidský a účinný nástroj. Proč? Protože lidé s demencí
jsou často konfrontováni s tím, co již nedokáží a jakých chyb se dopouštějí. Péče v duchu
Montessori se naopak zaměřuje na to, co člověk ještě dokáže a zvládne. My v Seňorině
věříme, že je důležité zaměřit se na člověka, nejen na jeho diagnózu. Díky těmto
přístupům můžeme seniora zapojit do života v rámci komunity pobytového zařízení a
zároveň mu dát možnost své schopnosti zachovat, v některých případech dokonce
zlepšit či znovu nalézt. Důraz klademe na smysl a účel aktivity vycházející z klientových
aktuálních i dřívějších schopností, zájmů a jeho aktuálních možností. 

Je velmi důležité, aby v rámci pobytového zařízení měli klienti pocit, že jsou součástí
prostředí, kde tráví čas, že mají v této společnosti určitou roli, že jsou jejími
plnohodnotnými členy. Klienti také snadněji mohou předávat své dovednosti mladší
generaci. Jako vedlejší efekt uplatňování Montessori principů se dostavuje zklidnění
nervozity a „rušivého“ chování, rozptýlení deprese a vzestup sebevědomí. 

Klíčová slova přístupu Montessori jsou RESPEKT A POTENCIÁL. I v naší práci se je
snažíme využívat.

MONTESSORI 
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Stále v nás přetrvává pocit, že Alzheimerova nemoc zůstává veřejností vnímána jako typ
demence přinášející převážně veselé situace, jako například schovanou knihu v lednici,
dědečka s každou botou jinou, či popletený recept na svíčkovou. Projevy nemoci bývají
často zlehčovány. Naší snahou je přiblížit znaky chování pacientů s Alzheimerovou
nemocí způsoby, které sice veselou notu zdánlivě mohou mít, ovšem jejich význam je
hluboký, edukativní, emoční a osvětový. 

Pokračujeme ve tvorbě úspěšného charitativního kalendáře Všechno je normální,
který s mírnou nadsázkou, avšak především s respektem poukazuje na projevy
Alzheimerovy nemoci situačními fotografiemi. Na začátku roku 2019 jsme s radostí
doprodávali výtisky minulého ročníku. Na jaře 2019 už se pustili do tvorby kalendáře
pro rok 2020. Díky iniciativě naší patronky, herečky Činohry Národního divadla Martiny
Preissové (str. 4) a kolegů z realizačního týmu v čele s fotografem Janem Hrdým, vznikly
i v roce 2019 unikátní umělecké fotografie zpracované do kalendáře pro rok 2020
grafičkou Evou Holou. I zde se objevila zvučná jména osobností české kulturní a
sportovní scény. Viktor Preiss venčil psa bez psa (str. 2), Jan Vlasák se holil šlehačkou
(titulní strana), Eva Juřičková věšela prádlo na rušné ulici, (str. 6), Jiří Štěpnička krmil
plastové labutě (str. 14), Saša Hemala uváděl zprávy ve sběrném dvoře (str. 3), Ivan
Trojan hrál fotbal s klokany (str. 15)…  

Opět vzniklo tolik krásných fotografií, že jsme se rozhodli ukázat je světu a uspořádali
jsme osvětovou výstavu ze dvou posledních ročníku kalendáře. Díky podpoře Metropole
Zličín jsme výstavu 15 fotografií realizovali v prostorách nákupního centra. Každá
fotografie nejen díky inscenovanému vizuálu, ale i popisem konkrétní situace pomáhá
návštěvníkům lépe pochopit, s čím se lidé s Alzheimerovou chorobou a jejich rodiny
potýkají. 

OSVĚTA
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Kromě projektu Všechno je normální jsme pokračovali v rozvoji Aloisových ponožek.
Charitativní balíček, ve kterém je každá ponožka v páru jiná, poukazuje na projevy a
záludnosti nemoci, kterou MUDr. Alois Alzheimer popsal. Ponožky, jež jsme po něm
pojmenovali, dostaly nové logo z dílny grafičky Evy Holé, stojící také za grafickou
úpravou kalendáře. 

Udržujeme partnerství s Ivou Neumannovou a jejími trendy ponožkami SocksInBox,
které nám dodává bez nároku na zisk. Podařilo se nám dohodnout se s naším
podporovatelem Alza.cz na prodeji ponožek přes jejich e-shop. Z prodeje v sekci
charitativních předmětů na Alza.cz získáváme 100 % obdržené částky. Díky tomu, a také
díky nízkým nákupním nákladům a pomoci dobrovolníků při kompletaci ponožek,
získáváme z prodeje maximum na podporu naší činnosti. 

Aloisovy ponožky ušly i v roce 2019 kus cesty, máme kolekci jarních a podzimních vzorů
navrhovaných přímo pro Nadační fond Seňorina. V roce 2019 si získaly neuvěřitelnou
popularitu, objednala si je řada firem a jako vánoční dárky si je mohli pořídit například
zaměstnanci společností T-Mobile, HP INC. nebo Čeps. 

V neposlední řadě je pro nás důležité také šíření metodologie DementiAbility The
Montessori Way kanadské gerontoložky Gail Elliot, tj. metodologie postavené             
 na našich oblíbených principech Montessori. Získali jsme svolení Gail Elliot pro překlad
materiálů určených rodinným i profesionálním pečujícím. V následujícím roce
připravujeme vydání vybraných částí a materiálů metodiky DementiAbility v češtině.

Pozn: Náhledy fotografií s popisky z kalendáře Všechno je normální pro rok 2020 tvoří přílohu této zprávy.

OSVĚTA
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01/ Alzheimer Café – Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence – 
Mgr. Marková, Mgr. Mazancová, Mgr. Čechová 

02/ Alzheimer Café – Alzheimerova nemoc: proč a jaké změny přináší – 
neurolog doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D 
Projekt Smysluplné dárky – voucher pro CS v hodnotě 72.250 Kč 

03/ Alzheimer Café – Kam a jak se obrátit o pomoc – Mgr. Hájková 
Rozhovor pro časopis Žena a život s ředitelkou CS Jaroslavou Švarcbachovou 

04/ Alzheimer Café – Plánování péče – JUDr. Vráblová, MA. 
Seňorina na Farmářském trhu na Náplavce 
Seňorina na konferenci Unie podnikových právníků 

05/ Alzheimer Café – Jak se vyrovnat a žít s demencí – Mgr. Valentová 
Poděkování Nadaci ČEZ za opětovnou podporu 
NK duo a Brass Avenue vystoupily v Malostranské Besedě v Aloisových ponožkách

06/ Alzheimer Café – Láska a sexualita – potřeby a projevy u lidí s demencí –
psycholožka a socioložka PhDr. Mgr. Špatenková, Ph.D. 

07/ Výzva na letní prázdniny – fotografie v Aloisových ponožkách  

PŘEHLED AKCÍ
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08/ Alzheimer Café pro rodinné pečující klientů Centra Seňorina – Jaroslava
Švarcbachová 
Střípky z focení osvětového kalendáře Všechno je normální 2020 
Vydání edukačních letáků za podpory ČEPS
Aloisovy ponožky – osvěta na festivalu Okoř 
Rozšíření povědomosti o Alzheimerově nemoci díky dobročinné akci společnosti JPS 

09/ Alzheimer Café – Ošetřování a zdravotní péče o člověka s demencí – všeobecná
zdravotní sestra Lucie Zdechovanová 
Osvětová výstava NF Seňorina a Metropole Zličín 
Zakladatelka NF Jaroslava Švarcbachová v televizním pořadu Sama doma 
Křest 3. edice kalendáře Všechno je normální 2020 

10/ Alzheimer Café – Právní ochrana člověka s demencí – setkání pečujících, lidí             
 s demencí i odborníků s JUDr. Barborou Vráblovou 
Vánoční reklama – Aloisovy ponožky 
Představení patrona Aloisových ponožek Jakuba Koháka 

11/ Alzheimer Café – Stres a krizová situace u lidí s demencí s psycholožkou Dr. Evou
Nouzovou, PhD 
Networkingové předvánoční setkání s Even Tree – sdílení zkušeností s podnikáním –
hostem zakladatelka NFS Jarka Švacbachová – představení Montessori principů 

12/ Alzheimer Café – představení reminiscenčních technik (vzpomínky lidí s demencí) –
H. Čížková, J. Andresová z Reminiscenčního centra
Poděkování našim donátorům a dobrovolníkům v kavárně v paláci YMCA

PŘEHLED AKCÍ
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Nadační fond Seňorina se v roce 2019 udržel v účetním zisku, a to především díky
přijatým příspěvkům od svých podporovatelů. Ztráty z minulých let byly splaceny
již v předchozím roce, a tudíž bude kladný výsledek hospodaření roku 2019 využit
na projekty a aktivity fondu v roce 2020. 
Nadační fond Seňorina nemá dlouhodobé závazky ani pohledávky po splatnosti.
Více informací naleznete v účetní závěrce za rok 2019 v nadačním rejstříku.

AKTIVA CELKEM                                       536 000 Kč
A. Dlouhodobá aktiva.                                         0 Kč
B. Krátkodobá aktiva                                536 000 Kč
     B. I.   Zásoby                                                     0 Kč
     B. II.  Pohledávky                                  103 000 Kč
     B. III. Krátkodobý finanční majetek    432 000 Kč
     B. IV. Jiná aktiva.                                       1 000 Kč

PASIVA CELKEM                                       536 000 Kč
A. Vlastní zdroje                                        483 000 Kč
     A. I.  Vlastní kapitál                              145 000 Kč
     A. II. Výsledek hospodaření                338 000 Kč
B. Cizí zdroje                                                53 000 Kč
     B. II.  Dlouhodobé závazky                             0 Kč
     B. III. Krátkodobé závazky                     53 000 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK                      291 000 Kč

FINANCE
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Z grantu Nadace ČEZ rozvíjíme jak samotný NF Seňorina, tak i jeho realizační tým.
Společnost ACTIVA pokryla veškeré náklady na kancelářské potřeby pro NF i Centrum
Seňorina. Díky grantu Čeps mohlo dojít k tvorbě osvětových letáků. HP Silicon Valley
umožnila nákup notebooků pro kognitivní trénink klientů Centra. Z darů společností
VISTORIA, Knihy Dobrovský, IGEPA a mnoha dalších byl financován vznik kalendáře
Všechno je normální pro rok 2020 (úplný seznam partnerů kalendáře je spolu s náhledy
fotografií a popisky přílohou této zprávy). V neposlední řadě mnoho individuálních
dárců podpořilo naši činnost skrze platformu NF Seňorina.

Za podporu velmi děkujeme velkým i malým donátorům a těšíme na vaši přízeň            
 v následujících letech. 

PODPORA
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KONTAKT
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Nadační fond Seňorina
Na Poříčí 1033/36, Praha 1

e-mail: senorina@nfsenorina.cz

IČ: 04679229
Číslo účtu: 115-1710210277/0100

Mgr. Jaroslava Švarcbachová
Zakladatelka a předsedkyně správní rady
telefon: 777116129, e-mail: jarka.svarcbachova@senorina.cz

Ing. Eva Nohejlová
Výkonná ředitelka
telefon: 602522485, e-mail: eva.nohejlova@nfsenorina.cz

 



PŘÍLOHA
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