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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
další rok s pandemií nebyl lehký pro nikoho.
Proto máme srdce i oči otevřené a nabízíme
pomoc potřebným, mezi které patří i lidé s
Alzheimerovou chorobou a jejich rodiny.
Podle odhadů České alzheimerovské
společnosti se nemoc týká už 180.000 Čechů.
Jde tedy o závažný celospolečenský problém.
Lidé s demencí a pečující mnohdy zažívají
krušné chvíle a i když jsou spolu, tak každý v
jiném světě.
Pokud pečuje partner, je také staršího věku,
sám může mít zdravotní potíže. Nepřetržitá
péče je pro něj proto značně vysilující a
potřebuje častou dopomoc. Pokud pečuje
dcera v produktivním věku a nemocný rodič
potřebuje dohled 24x7, jen těžko to může
zvládnout a zároveň chodit do práce.
Aby rodina mohla o nemocného pečovat doma,
aniž by pečující přišel o zaměstnání, mohl si
odpočinout a občas jet na dovolenou nebo si
něco zařídit, potřebuje odlehčovací sociální
službu.
Proto podporujeme provoz Centra Seňorina,
do kterého mohou blízcí seniora ráno přivézt
a večer zase vyzvednout nebo využít nabídku
krátkodobých pobytů. Rodinné prostředí,
Montessori přístup a vlídný profesionálně
proškolený personál dokáže během pobytu
fyzickou i mentální kondici klienta a vyvolávají
pocit druhého domova.
Aby rodina nebyla nucena vzdát péči o blízkého
příliš brzy, vedle odlehčení v péči potřebuje
také praktické rady a tipy a další snadno
dostupné informace. Proto na webu nadačního
fondu budujeme sekci Pro pečující. Najdou v ní
informace o specializovaných poradnách, které
nabízí psychologickou nebo právní pomoc,
stejně jako inspiraci, jak trávit čas se seniorem s
demencí nebo rady, jak komunikovat a řešit
náročné situace.
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V rámci projektu Alzheimer Café nemocné a
pečující propojujeme s lékaři, psychology,
specialisty na komunikaci a právníky. V roce
2021 se Alzheimer Café uskutečnilo desetkrát.
Proběhla tři osobní setkání u kávy a v době
zhoršené epidemiologické situace sedm
videohovorů s odborníky.
Myslíme i na osvětu, protože na kvalitu života
pečujících má vliv i povědomí veřejnosti
o potížích nemocných a jejich rodin. Svědčí
o tom příběh paní Marcely, která už 13 let
pečuje o svého muže Jiřího.
Během pandemie musela přestat chodit ven,
protože Jiří je v pokročilém stadiu nemoci,
potřebuje neustálý dohled a nemůže ani nemusí
nosit roušku. Přestože Marcela měla potřebné
lékařské potvrzení, všude ji s manželem
vyhazovali a doprovázeli to radami typu: Tak ho
paní nechte doma., Dejte ho do blázince, tady
nemá co dělat. nebo Postavte ho před obchod.
Osvětu nám pomáhá šířit také skupina URW,
která vede zaměstnance ke společenské
odpovědnosti. V rámci Solidárního dne a Dne
duševního zdraví, jsem všechny proškolila,
aby pak s námi celý týden předávali informace
o Alzheimerově chorobě svým zákazníkům
v nákupním centru Westfield Chodov.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem
partnerům a podporovatelům NF Seňorina.
Bez nich bychom to nedokázali. Velmi si vážíme
každé jednotlivé podpory, kterou pomoc
seniorům se syndromem demence a jejich
rodinám.
Přeji dobré čtení
Mgr. Jarka Švarcbachová
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O NÁS
Nadační fond Seňorina svou činnost staví na
třech pilířích:
zvyšování kvality péče poskytované
seniorům s Alzheimerovou chorobou nebo
jinou formou demence,
šíření povědomí o potížích spojených se
syndromem demence,
pomoc rodinám, které pečují o blízkého s
demencí.

Kvalita péče a Montessori
přístup
Své know-how postavené na metodologii
Montessori-Based Dementia Programming
amerického psychologa Camerona Campa
a DementiAbility kanadské gerontoložky Gail
Elliot předáváme rodinným i profesionálním
pečujícím.
Montessori přístup v péči o seniory s demencí
výrazně zvyšuje kvalitu života nemocných a
svědčí vzájemnému soužití.
Tento přístup staví na potřebách, zájmech,
potenciálu, zachovalých schopnostech a
dovednostech lidí s Alzheimerovou chorobou.

Osvěta
Povědomí o potřebách nemocných
a pečujících zvyšujeme komunikací
v médiích. Spolupracujeme
s renomovanými zahraničními experty
a učíme se od nich.
Své znalosti předáváme v ČR
prostřednictvím akreditovaného kurzu. Vedle
toho točíme videa, vydáváme brožury a
pořádáme osvětové výstavy pro veřejnost.

Pomoc rodinám, kterým do
života vstoupil Alzheimer
Společně s Alzheimer nadačním fondem
připravujeme na každé první úterý v měsíci
setkání seniorů s demencí a pečujících s
odborníkem. Tato setkání nesou název
Alzheimer Café.
Na stránkách Pro pečující sdílíme užitečné
informace, znalosti a dovednosti, které činí
péči o nemocného snazší.

Pečují dokáže po proškolení lépe pracovat se
silnými stránkami a potenciálem blízkého s
demencí. Naučí se, jak nemocnému připravit
prostředí, které:
usnadňuje orientaci v prostoru i čase,
dává možnost volby,
poskytuje příležitosti vykonávat různé
činnosti a zažívat úspěch.
Montessori přístup obohacuje život nemocných,
pomáhá jim být aktivní, udržet si nezávislost a
soběstačnost.
S cílem zlepšit kvalitu služeb pro seniory s
demencí podporujeme také provoz odlehčovací
služby Centrum Seňorina s Montessori
přístupem v centru Prahy.
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LIDÉ
KONTAKT
Správní rada
Mgr. Jaroslava Švarcbachová – předsedkyně správní rady
Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. – člen správní rady
Marta Hilgert – členka správní rady
Ing. Jakub Veselý – revizor

Patronka
Martina Preissová – divadelní, televizní a filmová herečka

Výkonný tým
Ing. Eva Nohejlová – výkonná ředitelka, fundraising a marketing
Mgr. Jaroslava Švarcbachová – osvěta, metodika Montessori a PR
Ing. Lenka Václavíková, finanční manažerka
Denisa Witoszová – osvěta a PR
Pavla Packová – PR a administrace odborné sekce
Kateřina Chmelíková – administrativa a koordinace projektů

Kontaktní údaje
Mgr. Jaroslava Švarcbachová
telefon: 777116129
e-mail: jarka.svarcbachova@senorina.cz
Nadační fond Seňorina, Na Poříčí 1033/36, Praha 1
e-mail: senorina@nfsenorina.cz
IČ: 04679229
číslo účtu: 115-1710210277/0100
číslo sbírkového účtu: 2101674871/2010
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ČINNOST FONDU
Alzheimer Café

Projekt Alzheimer Café realizujeme společně s Alzheimer nadačním fondem. Jde o pravidelné
neformální setkávání nemocných a pečujících se zkušenými odborníky. V roce 2021 probíhalo s
ohledem na nelepšící se epidemiologickou situaci z větší části pouze online, osobní setkání byla jen
tři.

Témata a odborníci v roce 2021
5. ledna - videohovor s Anetou Ečekovou Maršálovou o tom, kde a jakým způsobem žádat
o příspěvek na péči a další podporu
1. února - videohovor s Dr. Evou Nouzovou, Ph.D o stresu a krizových situacích v péči
o blízkého s demencí
2. března - videohovor s MUDr. Kateřinou Sheardovou, Ph.D. o vlivu životního stylu na rozvoj
demence
6. dubna - videohovor s Mgr. Markétou Vaňkovou a Mgr. Ondřejem Hráchem o využití umělé i
nteligence a konverzačních technologií v péči
4. května - videohovor s Klárou Cingrošovou a Radkou Franců o vhodných činnostech
a aktivizaci v domácí péči
1. června - videohovor s Mgr. Renátou Nentvichovou Novotnou o validačním přístupu
a možnostech komunikace s člověkem s demencí
7. září - osobní setkání na téma Právní ochrana člověka s demencí s JUDr. Barborou Steinlauf, MA,
Ph.D.
5.října - osobní setkání na téma rizikové faktory a prevence demence s PhDr. Hanou Georgi, Ph.D.
2. listopadu osobní setkání na téma úskalí a příležitosti, které představuje přechod z domácí péče
do zařízení s Mgr. Lucii Škarvadová Dis. a Bc. Pavlínou Tonarovou
7. prosince videohovor s Mgr. Janou Navárovou Montessori přístup v domácí péči
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Podpora pečujících
Sekce Pro pečující
Rodinní i profesionální pečující potřebují mít po ruce důležité informace týkající se problematiky
syndromu demence, díky kterým dokáží s nemocným lépe komunikovat, předcházet krizovým
situacím nebo si říci o pomoc.
V praxi použitelných informací, za které pečující nic neplatí, stále není dost. Proto jsme na webu
nadačního fondu začali budovat sekci Pro pečující. Návštěvníky odkazuje do specializovaných
poraden, které poskytují sociální, psychologickou nebo právní pomoc a zároveň mají dobrou
pověst. Pečující tu dále najdou spoustu inspirace, jak trávit společný čas.
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Tematické okruhy v sekci Pro pečující
Činnosti pro seniory s demencí
Vhodné činnosti pomáhají udržet soběstačnost seniorů s demencí, dodávají jim pocit
vlastní hodnoty a smysluplně vyplňují čas. Patří sem kognitivní trénink, přesazování květin,
cvičení na židli, masáže, procházky se psem, poslech oblíbené hudby, reminiscenční
terapie, výtvarná činnost nebo hra na hudební nástroj.
Montessori přístup v péči o seniora s demencí
Pečují učí lépe pracovat se silnými stránkami a potenciálem blízkého s demencí. Ukazuje,
jak nemocnému připravit prostředí, které usnadňuje orientaci v prostoru i čase,poskytuje
příležitosti vykonávat různé činnosti a zažívat úspěch.
Rychlá a snadno dostupná pomoc psychologa
Pečující se často ocitají v sociální izolaci, obávají se o ztrátu zaměstnání, mívají pocity viny
a jsou ohroženi depresí a syndromem vyhoření. Online terapie jim může pomoci lépe
snášet náročnou situaci, proměny blízkého, stres i sebe samého a vlastní negativní
emoce.
Poradny a setkání pečujících s odborníky
Když do života vstoupí Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence, je každá rada drahá.
Pomohou specializované poradny, jako je Alzheimer Café a Alzheimer Point nebo
svépomocné skupiny.
Právní poradna pro rodinné pečující
Spolupracujeme s expertkou na zdravotní právo Barborou Steinlauf. V sekci Pro pečující
jmenujeme a vysvětlujeme možnosti právní ochrany člověka demence. Patří sem plná
moc, předběžné prohlášení, institut dříve vysloveného přání nebo smlouva o nápomoci.
Detailní informace o Alzheimerově nemoci
V této části pečující najdou informace o Alzheimerovou nemoci a jiných formách
demence. Uvádíme známé příčiny onemocnění, vhodná preventivní opatření, vliv genové
zátěže, příznaky v jednotlivých stadiích, současné možnosti léčby, průběh testování
nových léků nebo testy a specialisty stanoví diagnózu.
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Osvěta
Úsilí věnujeme také komunikaci se širšími vrstvami obyvatelstva. Chceme, aby všichni měli povědomí
o potížích, se kterými se nemocní a rodinní pečující potýkají.

Reportáž Českého rozhlasu z muzikoterapie v Centru
Seňorina
V září navštívila Centrum Seňorina reportérka Iva Vokurková. Český rozhlas ji pak vysílal v den
Alzheimerovy Choroby 21. září. Seniorům s demencí hudba prospívá. I ti, kteří už skoro nemluví,
dokáží zpívat celé texty písní z mládí a nechávají se strhnout k tanci. Muzikoterapie nemocným
pomáhá udržet pohyblivost a prodloužit období soběstačnosti

Účast v pořadu Sama Doma v Den Alzheimerovy choroby
arka Švarcbachová, zakladatelka a předsedkyně správní rady NF Seňorina byla 21. září hostem
pořadu Sama doma. Doprovázela ji herečka a moderátorka Kateřina Winterová. K divákům promluvili
o tom, jaké to je, když člověku do života vstoupí Alzheimer.
Představily nové vzory charitativních Aloisových ponožek, které Kateřina Winterová navrhla. Zisk z
prodeje ponožek jde na podporu odlehčovací služby Centrum Seňorina.
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Výstava fotografií a trénink kognitivních funkcí ve
Westfield Chodov
Skupina Unibail-Rodamco-Westfield (URW) nám zdarma poskytla prostor v obchodním domě
Westfield Chodov, kde jsme mohli vystavit unikátní fotografie zachycující projevy Alzheimerovy
nemoci.Vystavené velkoformátové fotografie tu byly 18. do 30. října v rámci iniciativy Solidarity Day.
Vystavené fotografie vznikly v rámci projektu Všechno je normální, aby citlivě šířily povědomí o
Alzheimerově nemoci. Fotografie znázorňují a popisují těžkosti, s nimiž se nemocní i jejich blízcí
denně potýkají.
Návštěvníkům bylo k dispozici také Mozková posilovna, místo k procvičení kognitivních funkcí. Mohli
soutěžit v hraní piškvorek, sestavovat číselné řady na čas, zdokonalovat se v gestikulaci nebo
trénovat propojení mozkových hemisfér při rozpoznávání barev.
Vedení společnosti zajistilo všem zaměstnancům přednášku Mgr. Jarky Švarbachové na téma
Prevence je zábavnější než demence, po které následovala debata o potížích souvisejících s
demencí.
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Aloisovy ponožky
Aloisovy ponožky jsou charitativní a současně osvětový produkt. V roce 2021 se dobře prodávaly,
díky tomu se nám podařilo splnit cíl finančně podpořit pobytovou a ambulantní službu Centrum
Seňorina. Klientům díky tomu můžeme každý den dopřát pestrý, profesionálně připravený program
a personálu adekvátní odměnu za nelehkou práci.
Černobílé ponožky pro nás bez nároku na honorář navrhla herečka Kateřina Winterová. Na
krabičkáh, ve kterých se prodávají, najdou kupující texty o Alzheimerově nemoci.
Vzory barevných Aloisových ponožek stejně jako
v předchozích letech navrhla Iva Neumanová ze Socks in Box.
Dobrých prodejů jsme v roce 2021 dosáhli díky propagaci
všech vzorů v rámci jedné stránky na webu NF a především
díky partnerů, jako je Alza.cz, Culina Botanica, Nákup na
dobro, Česká spořitelna nebo CZC.cz.

NF Seňorina / Výroční zpráva 2021

11

PARTNEŘI
Zvláštní poděkování patří Nadaci ČEZ, díky které jsme mohli pokračovat v osvětové činnosti a
edukaci rodinných i profesionálních pečujících.
Díky společnosti Hello bank vznikla aktivizační videa usnadňující domácí peči o seniory s demencí.
E-shopu Alza.cz děkujeme za zveřejnění dobročinných sbírek, ze kterých byly financovány projekty,
jako je muzikoterapie nebo canisterapie.
Za podporu děkujeme i všem ostatním dárcům. Všech darů si velmi vážíme a mnoho pro nás
znamenají. Stejně tak si ceníme podpory předních osobností, které se podílely na osvětovém
kalendáři a výstavách nebo nás zmínily v magazínech či TV pořadech. Oni také pomáhají lidem s
Alzheimerovou nemocí a jejich blízkým.
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KDO NÁS
PODPOŘIL
Dary nadací
Nadace ČEZ

300.000 Kč

Dary právnických osob
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod
European National Panels, s.r.o.
Alfa Union, a.s.
ACI - Auto Components International, s.r.o.
Judita Halvová - Beauty Body Clinic
Nadace Via – Fond Eurowag
ustáKomunikejšn, s.r.o.

75.000 Kč
62.796 Kč
25.000 Kč
20.000 Kč
11.814 Kč
9.400 Kč
2.500 Kč

Dary fyzických osob nad 10.000 Kč
Tomáš Zilvar
Veronika Hynková

29 800 Kč
11 000 Kč

Dary fyzických osob do 10.000 Kč
Anna Tomášková
Blanka Chocová
Daniel Vondráček
Erika Bílková
Helena Berčáková
Helena Neborová
Ivana Jozifkova
Jana Nepovimová
Jana Šachová
Jitka Plháková
Karel Chumlen
Klára Antošová
Kristina Zábrodská
Kristýna Veletová
Lenka Barboříková
Lenka Michelová
Libuše Hošková
Lubomír Jelínek
Lucie Daňková
Lucie Kocmánková
Lucie Purketova
Martin Čapek
Martina Ševicová
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Michael Pondelicek
Michaela Nedvědová
Michala Flugrová
Milada Trojakova
Nikola Schmidt
Olga Hejná
Ondřej Hercog
Pavla Fialová
Pavlína Konášová
Petr Klepač
Petr Lecián
Renata Todorovová
Stanislava Krejčová
Tereza Odehnalová
Tereza Vavrečková
Václav Janout
Václav Tolar
Věra Zbořilová
Zina Komárková
Zuzana Burdová
Zuzana Juřeníková
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Peníze vybrané na ALZA Souhvězdí pomoci
Díky zákazníkům Alza.cz jsme obdrželi 23 200,- Kč na podporu NF Seňorina a 13 400,- Kč
na speciální zvedací židli pro klienty Centra Seňorina.

Sbírka
NF Seňorina v roce 2021 pokračoval v získávání finančních prostředků prostřednictvím
dlouhodobé veřejné sbírky na podporu odlehčovací sociální služby Centra Seňorina a
osvětových a vzdělávacích projektů na podporu rodinných pečujících.
Peníze do sbírky posílali dárci buď prostřednictvím DMS, vkladem do pokladničky během
výstavy ve Westfield Chodov a zejména prodejem charitativního předmětu Aloisovy ponožky.
Aloisových ponožek se prodalo úžasných 4.235 párů a z každého prodaného páru putovalo
120,-Kč do sbírky.
Část výtěžku putovala Centru Seňorina z.s. na dopokrytí mzdových nákladů pečovatelek, které
se zde starají o nemocné s Alzheimerovou chorobou, ale jejich odpovídající ohodnocení není
možné pokrýt ze státních zdrojů v dostatečné míře, a dále na vybavení prostředí v duchu
Montessorri metodiky, ve kterém je odlehčovací služba poskytována.

Detaily ke sbírce
Stav k 1.1.2021
571.988 Kč

Stav k 31.12.2021
968.590 Kč

Příjmy v roce 2021
801.442 Kč

Výdaje v roce2021
404.840 Kč

DONIO
V roce 2020 byla otevřena sbírka přes darovací portál Donio, jejíž výtěžek ve výši 84 415,-Kč
jsme obdrželi v roce 2021 a použili jej celý, v souladu s účelem sbírky, na podporu rodinných
pečujících formou poradny Alzheimer Cafe a aktivizačních online videí.

NF Seňorina / Výroční zpráva 2021

14

FINANCE
Základní informace k účetní závěrce
ke dni 31.12.2021

Poslání účetní jednotky - hlavní, hospodářská a další
činnost
Nadační fond Seňorina byl zřízen s obecně prospěšným cílem přispět k podpoře a rozvoji
kvality života osob trpících Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demencí. V rámci své
činnosti podporuje a pořádá společenské, kulturní a vzdělávací aktivity pro osoby trpící
demencí. Podporuje vzdělávání osob, kteří pracují s cílovou skupinou pacientů trpících
demencí. Podporuje také rodinné příslušníky pacientů ve zvládání obtížných životních situacích
po psychické i finanční stránce.

Statutární orgány a organizační složky s vlastní právní
osobností
Statutárním orgánem Nadačního fondu Seňorina je správní rada. Správní rada má tři členy.
Jménem nadačního fondu jednají členové správní rady samostatně.
Zakladateli nadačního fondu jsou paní Mgr. Jaroslava Švarcbachová a pan Ing. Jakub Veselý

Použité obecné účetní zásady
Hospodaření a vedení účetnictví Nadačního fondu Seňorina se řídí platnými zákony ČR k
danému účetnímu období (zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.; vyhláškou č. 504/2002 Sb. a
zákonem oč. 586/1992 o daních z příjmů).

Použité účetní metody
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:
Náklady související s pořízením majetku (poštovné,
doprava montáž apod.)

Detailní informace
Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu ke dni
31.12.2021
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PŘÍLOHY

Sídlo a kontakty
Adresa provozovny:
Nadační fond Seňorina, Na Poříčí 1933/36, Praha 1, 110 00
Telefon:
+420 777 116 129, +420 792 761 373
Email:
senorina@nfsenorina.cz
Webové stránky:
www.nfsenorina.cz
Edukativní videa:
Youtube.com/CentrumSEŇORINA
Sociální sítě:
Facebook.com/CentrumSenorinacz
Číslo bankovního účtu:
2100940971/2010
IČO: 04679229
Fakturační adresa:
Krupá 63, p. Kostelec nad Černými lesy, 281 63

