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ÚVODNÍ
SLOVO

Vážení příznivci NF Seňorina,
pandemie prověřila naši schopnost udržet směr a cíl, které jsme si při založení fondu dali.
Ukázalo se, že naše nasazení ani v nestandardních a náročných obdobích nepolevuje a umíme
si najít nové cesty.
Rok 2020 nebyl těžký jen pro nás, ale především pro naši cílovou skupinu. Představte si, že váš
blízký začne zapomínat, netrefí z obchodu domů a po uvaření oběda nevypne sporák. Přirozeně
ve vás hlodá pochybnost: Můžu ho nechat samotného doma? A jestli ne, jak bych měl/a
postupovat? Na koho se obrátit? Epidemie koronaviru ke všem otázkám přidala další: Nehrozí v
zařízení nákaza? Můžu jet s blízkým do stacionáře MHD, aniž bychom se nakazili? Funguje
sociální služba stejně jako před pandemií? Vládní opatření a přirozená lidská obava způsobily
pokles využití odlehčovacích služeb. Zákaz shromažďování znemožnil osvětovou činnost na
osobní či letákové bázi. Museli jsme hledat nové cesty podpory osob s demencí a jejich rodin.
Pro naplnění poslání „Pomáhat lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě
radostný čas“ jsme v těžkém roce 2020 neseděli s rukama v klíně, ale zaměřili se více na online
prostor. Spoustu jsme se toho naučili. Rozšířili jsme web o odbornou sekci, natočil sérii
aktivizačních videí pro domácí péči a z Alzheimer Café se stal internetový dialog s odborníky,
jehož záznam s měsíční pravidelností sdílíme na sociálních sítích.
Je mi velkým potěšením rok 2020 zhodnotit jako období, kdy se nám osvětové a vzdělávací
projekty podařilo udržet v prosperitě a můžeme proto pokračovat v podpoře těch, kterým do
života vstoupila Alzheimerova nemoc.
Přeji dobré čtení.
Mgr. Jarka Švarcbachová
předsedkyně správní rady
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O NÁS
Nadační fond Seňorina svou činnost staví na třech pilířích – kvalita péče poskytované seniorům s
Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, osvěta a podpora pečujících. Abychom
mohli zvýšit kvalitu péče, nesmíme usnout na vavřínech. Vzděláváme se, zajímáme se o nové
trendy v péči, nasloucháme potřebám nemocných i pečujících, hledáme formy, jak je slyšet
(zvláště v pandemickém období sociálního distancu) a pokoušíme se potřeby naplnit. Ukázkou
zvyšování kvality péče je Centrum Seňorina, jehož provoz fond podporuje. Aktivní fundraising
vede k navýšení počtu terapií, skrze dobročinné portály či sbírky sháníme peníze na vybavení
centra. I díky činnosti NF se v centru daří uplatňovat principy Montessori metodiky, která v
duchu myšlenky Pomoz mi, abych to dokázal sám pomáhá zachovává co největší míru
samoobslužnosti nemocných. Metodiku jsme přinesli jako první ze zahraničí (Dr. Cameron
Camp, USA a Gail Elliot, Kanada), jsme jejím průkopníkem a dále ji propagujeme.
Pro šíření osvěty je nutné zasáhnout co nejširší okruh posluchačů a vytvořit podmínky pro to,
být naopak slyšen. Získat prostor, v němž informujeme o úskalích nemoci, jejích projevech,
principech léčby, ale i o rychlé ztrátě kvality života nemocných a pečujících, o hrozící ztrátě
důstojnosti. Dlouhodobě se nám daří navazovat spolupráci s významnými osobnostmi české
scény. Díky fotografiím, videím, prostoru v médiích, spolupráci slavných osobností na výstavách
a propagaci činnosti NF v jejich online prostoru (FB stránky, www) se povědomí o činnosti fondu
zvyšuje a tendence rozšiřování okruhu našeho publika je dlouhodobě vzestupná. Věříme, že za
naším úspěchem v osvětové části stojí nejen projekt Alzheimer Café, který jsme v průběhu roku
2020 přesunuli do online prostoru, ale i YouTube kanál Centra Seňorina, nebo osvětové
produkty, v jejichž čele stojí Aloisovy ponožky.
Podpora pečujících vyžaduje schopnost vcítit se do kůže pečujícího, vidět situaci spojenou s péčí
o blízkého jeho očima i myslet trochu za něj. Předvídat, co by pečujícím mohlo odlehčit. Jak
předejít jejich naprostému vyčerpání? Jak zvýšit naději na udržení zaměstnání? Jak zpříjemnit
starost o nemocného v domácím prostředí bez možnosti využít sociální služby? To jsou otázky,
na které nacházíme odpovědi, abychom dostáli svému cíli – pomáhat lidem s Alzheimerovou
nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.
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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
USERS IN ASIA

89%

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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KVALITNÍ
PÉČE
Kvalita péče o seniory, kteří z důvodu zákeřné nemoci postupně ztrácejí své přirozené
schopnosti, se přímo odráží v prožívání každého jejich okamžiku. Neorientují se v čase, mají
potíže se sebeobsluhou, ztrácejí schopnost posoudit dopady svého konání, zapomínají. Pro
rodinu či jiného blízkého, který o nemocného pečuje, je situace velmi náročná, a to jak časově,
tak psychicky i fyzicky. Je přirozené, že potřebuje odlehčit. Jednou z forem usnadnění péče jsou
odlehčovací služby.
Nadační fond se na podporu zvyšování kvality odlehčovací sociální služby soustřeďuje, a to
mimo jiné i skrze Centrum Seňorina, které je registrovanou odlehčovací sociální službou.
Funguje jako středisko podpory pro klienty s kognitivními poruchami mozku a je k dispozici
klientům se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku
(Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence, v raném a středním stádiu). Centrum pomáhá i
rodinám a přátelům nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého starat doma. Nabízí
odlehčovací služby v podobě jednodenních (ambulantních) návštěv nebo krátkého pobytu v
Centru Seňorina s domácí atmosférou. V Centru uplatňují Montessori principy v péči o seniory a
osoby s demencí. S respektem a trpělivostí personál povzbuzuje a podporuje klientky a klienty,
aby zvládli sebeobsluhu a nebyli odkázáni na pomoc ve větší míře, než je skutečně nutné.
Posiluje v seniorech tolik potřebný pocit důstojnosti, sebevědomí a užitečnosti. V aktivizačním
programu se klienti setkávají s vrstevníky v bezpečném a vstřícném prostředí a nenásilně trénují
nejen mozek, jeho kognitivní funkce, ale také tělo. Klienty opatrují kvalifikovaní pracovníci,
pečovatelky a pečovatelé, kteří respektují možnosti každého nemocného a snaží se uspokojit
jeho potřeby a naplnit jeho očekávání.
Rok 2020 byl obtížný nejen pro pracovníky Centra Seňorina, ale i pro rodinné
pečující a pochopitelně nejvíc pro samotné klienty. Z důvodu zákazu návštěv
se nemohli vidět se svými blízkými. NF kromě obvyklé finanční pomoci
Centru poskytnul také notebooky pro online setkávání přes Skype,
a to díky podpoře HP Inc.
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PODPORA
PEČUJÍCÍCH
NF Seňorina nabízí pečujícím i veřejnosti přístup k informacím a radám. Pravidelnou aktivitou se
stala poradna podle holandského modelu Alzheimer Café, kterou pořádáme 5. rokem společně
s Alzheimer nadačním fondem. Alzheimer Café je neformální příležitost pro setkávání lidí s
demencí, jejich rodin, přátel a odborníků. Až do března 2020 mohli návštěvníci každé první úterý
v měsíci sdílet své obavy, zkušenosti a radosti spojené s péčí osobně, přímo v Centru Seňorina. V
příjemném prostředí se účastníci od odborníků dozvídali nejen praktické informace spojené s
nemocí, ale měli příležitost uvědomit si, že nejsou na péči sami. Od dubna jsme museli reagovat
na omezení vyplývající z pandemické situace a rozhovory s odborníky přesunuli na Skype.
Omezení osobního kontaktu s pečujícími neznamenalo, že zmizí i jejich potřeba informovanosti.
Na webu NF jsme založili Odbornou sekci a přijímali dotazy a žádosti o radu také přes FB profil
fondu. Většina pečujících v době omezení pohybu hledala i tipy na konkrétní aktivizační činnosti
doma. Za podpory Hello bank jsme natočili několik aktivizačních videí určených k domácímu
tréninku. Videa, v nichž pečující získávají inspiraci pro práci s nemocným, vedou zkušené
pracovnice Centra Seňorina a jsou dostupná na YouTube kanálu Centrum Seňorina.
Rok 2020 byl náročný pro běžné zaměstnance, natož pro ty, kteří se snaží skloubit pracovní
úvazek se starostí o nemocného rodiče či partnera. Pečující zaměstnanec o svou práci snadno
přichází – nezbývají mu síly ani čas na udržení zaměstnání v módu, který zvládl před tím, než
jeho blízkému diagnostikovali např. Alzheimerovu nemoc. Jsme přesvědčeni, že je potřeba
pečujícím zaměstnancům zajistit určitý pracovní kompromis a také je podpořit např. doplněním
odpovídajících firemních benefitů (např. poukaz na odlehčovací službu). Udržet si zaměstnance
a vytvořit mu podmínky pro to, aby mohl péči o blízkého skloubit se svým povoláním, by mělo
být v zájmu nejen zaměstnavatelů, ale celé společnosti. Výjimečná situace spojená s pandemií
nás omezovala v rozvoji tohoto druhu podpory a osvěty. Věříme, že se řešení situace pečujících
zaměstnanců stane naším klíčovým tématem v následujících letech.
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OSVĚTA
Nadační fond bylo navzdory pandemii v roce 2020 vidět a díky tomu se nám dařilo
oslovovat širší veřejnost. Příležitosti, kdy o projevech, léčbě i prevenci Alzheimerovy
nemoci hovořit s větším publikem, přinesl přesun osvědčené poradny Alzheimer Café
na Youtube, ale i spolupráce s Kateřinou Winterovou, českou herečkou, zpěvačkou a
vášnivou zahradnicí a kuchařkou. Díky České televizi a týmu Kateřiny jsme mohli využít
prostor v pořadu Herbář.
Do charitativního dílu pořadu se zapojily také další herecké a umělecké osobnosti, které
s námi spolupracovaly na kalendáři Všechno je normální. V pořadu tak můžete vidět
např. Sašu Rašilova, Filipa Kaňkovského, Davida Matáska, Lucii Polišenskou či Pavla
Baťka. Záznam je ke shlédnutí na webu ČT. Činnost NF a jeho spojení s Herbářem jsme
společně s Kateřinou představili divákům ve vysílání Sama doma. Kateřina se stala
patronkou předvánoční sbírky na Donio na podporu kvality péče o pacienty s
Alzheimerovou nemocí a od listopadu začal prodej nové kolekce Aloisových ponožek na
jejích webových stránkách culinabotanica.cz. Spolupráce s Kateřinou Winterovou i s
dalšími herci si velmi ceníme a moc nás těší její pokračování.
Máme radost, když se do šíření povědomí o Alzheimerově nemoci a činnosti fondu
zapojují známé osobnosti, dokonce opakovaně, jako např. pan Jakub Kohák, patron
Aloisových ponožek, který poskytl na jaře rozhovor časopisu Naše rodina. Využili jsme i
velkorysé nabídky pana Viktora Preisse, mj. jedné z postav kalendáře pro rok 2019,
který fondu věnoval své litografie pro obálku charitativních notesů. Grafické podklady
pro tisk tohoto notesu připravil jeho syn Jan. V čele s naší patronkou, Martinou
Preissovou a jejím mužem Martinem, se do podpory NF Seňorina Jan připojil jako už
čtvrtý člen rodiny Preissovy. Za to jim všem srdečně děkujeme.
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OSVĚTA

Již tradičně jsme uspořádali, i přes střídavá vládní omezení související s pandemií,
osvětové výstavy velkoformátových fotografií použitých v kalendáři Všechno je
normální. V květnu jsme měli možnost využít prostor v Centru Černý Most, v říjnu v
Metropoli Zličín. Obě akce návštěvníkům kromě příležitosti potkat se s předními
osobnostmi české kulturní scény, jež nám stály modelem při tvorbě kalendáře, přinesly
i možnost seznámit se blíže s projevy Alzheimerovy nemoci. V Metropoli také
interaktivní hravou formou – lidé si na stanovištích procvičili např. postřeh a koordinaci.
Díky neotřelému přístupu k edukační a osvětové činnosti jsme na obou výstavách
zasáhli poměrně značnou část návštěvníků a vtáhli je do reality světa nemocných a
blízkých pečujících. Přesto jsme bohužel nedosáhli takové návštěvnosti, jako v minulých
ročnících výstav, což přičítáme pandemické situaci. Do Metropole Zličín jsme se vrátili o
měsíc později a instalovali na místě historicky první ponožkomat s Aloisovými
ponožkami. Protože každé balení Aloisových ponožek obsahuje i edukační kartičku,
jsme si jistí, že naše osvětová činnost plní záměr NF.
Některé plánované osvětové akce, kterých jsme se měli aktivně zúčastnit, se bohužel
kvůli vládním opatřením nekonaly. Mrzelo nás to především u velkého festivalu Mezi
ploty. Byli jsme proto rádi, když jsme dostali příležitost využít alespoň prostor pro
náhradní online přednášky na téma Aktivizace osob s demencí, kterou za NF Seňorina
vedla Michaela Berkovičová, aktivizační pracovnice Centra Seňorina.
Jsme přesvědčeni, že osvěty není nikdy dost. Diagnostikovaných pacientů s
Alzheimerovou nemocí stále přibývá a narůstá také počet rodinných pečujících. Ti
potřebují informace, aby se ve své nelehké situaci zorientovali a mohli o své blízké
nejen kvalitně pečovat, ale prožili spolu navzdory diagnóze ještě radostný čas.
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PŘEHLED AKTIVIT
01/ Alzheimer Café – Kam a jak se obrátit o pomoc – Mgr. Lucie Hájková
NF Seňorina je součástí Alza Souhvězdí pomoci
Dar společnosti JPS (foto č. 1 v příloze)
02/ Alzheimer Café – Jak o mě má být pečováno – JUDr. Barbora Vráblová, MA
Tisk publikace Aktivizace a její význam u seniorů s Alzheimerovou nemocí (foto č. 2)
03/ Alzheimer Café – Plánování péče – MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph. D. (foto č. 3)
04/ 1. české Alzheimer Café po Skypu – Ošetřování a zdravotní péče o člověka s demencí
– Lucie Zdechovanová
Patron Aloisových ponožek Jakub Kohák o NF Seňorina v Naše Rodina (foto č. 4)
První vytvořená DMS pro oslovení diváků ČT v pořadu Herbář (foto č. 5)
05/ Alzheimer Café – Aktivizace – pečovatelka Centra Seňorina Michaela Berkovičová a
ředitelka CS JArka Švarcbachová (foto č. 6)
Výstava kalendáře VJN 2020 – Černý Most (fotky použité v záhlaví stran 8 a 9)
06/ Alzheimer Café – Vyšetření paměti a diagnostika syndromu demence – Mgr. Hana
Marková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Čechová
07/ Tvorba online aktivizačních videí pro nemocné a pečující – podpořeno Hello Bank
(foto č. 7)
Příprava podkladů pro tvorbu maskota Aloisových ponožek, spolupráce s Petrem
Heroldem, podpořeno Innogy
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PŘEHLED
AKTIVIT

08/ On-line kognitivní trénink Seňorina – podpořeno Hello bank
Diskuze s J. Švarcbachovou – sdružení Církve adventistů sedmého dne (foto č. 8)
09/ Alzheimer Café – Alzheimerova nemoc: proč a jaké změny přináší? – prof. MUDr. Jan
Laczó, Ph.D. (foto č. 9)
On-line aktivizační program - podpořeno Hello bank (foto č. 10)
10/ Alzheimer Café – Komunikce s lidmi s demencí a předcházení problémovému
chování – MUDr. Martin Cikhart a Mgr. Antonín Kupec
Grant Nadace ČEZ – Rozvoj fondu – osvěta a edukace v oblasti péče i osoby s demencí
Metropole Zličín – výstava velkoformátových osvětových fotografií kalendáře VJN
11/ Alzheimer Café – Plánování péče – MUDr. Mgr. Daniel Hudeček, Ph.D.
CULINABOTANICA.cz – rozhovor Kateřiny Winterové a Jarky Švarcbachové
CULINABOTANICA.cz – prodej nové kolekce Aloisových ponožek
Sama doma – rozhovor s J. Švarcbachovou a K. Winterovou o podpoře ČT a Herbáře
(foto č. 11)
Kateřina Winterová – podpora a sbírka pomoci pro osoby s Alzh. nemocí (foto č. 12)
Donio.cz – Sbírka na podporu rodin
Tisk notesů s grafikou Viktora Preisse (foto č. 13)
Prodej nové kolekce Aloisových ponožek firmám jako zaměstnanecký dárek a na alza.cz
a CULINABOTANICA.cz (foto č. 14)
12/ Alzheimer Café – Až umřu, zasaďte na mně jabloň – Blanka Dobešová
Metropole Zličín – umístění Ponožkomatu (foto č. 15)
NS Seňorina součástí Giving Tuesday – www.donio.cz/senorina
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FINANCE
NF Seňorina dosáhl za rok 2020 účetního zisku, nemá dlouhodobé závazky ani pohledávky po
splatnosti a nevykazuje žádné dohadné položky. Na pozitivním výsledku se rovnocenně podíleli
jak naši přispěvatelé z řad společností, firemních nadací i individuálních podporovatelů, tak i
tržby z prodeje Aloisových ponožek, které chceme v příštích letech aktivně rozvíjet jako
originální produkt s velkým fundraisingovým potenciálem.
K vyrovnanému hospodaření přispěli také partneři a spolupracovníci, kteří se na projektech NF
podíleli bez nároku na odměnu nebo nám poskytli slevu.
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PARTNEŘI
Zvláštní poděkování patří společnosti Hello bank, díky které vznikla aktivizační videa
určená pro domácí péči o nemocného. Díky Alza.cz zase máme příležitost kontinuálně
sbírat potřebné finance na Souhvězdí pomoci a použít je na konkrétní projekty jako jsou
muzikoterapie, canisterapie apod.
Za podporu děkujeme všem malým i velkým dárcům. Vašich darů si velmi ceníme a
mnoho pro nás znamenají. Stejně tak si ceníme aktivity a podpory předních osobností,
které se podílely na našem kalendáři, výstavách, které o nás mluví v magazínech a
svých pořadech, a díky kterým můžeme šířit osvětu a skutečně pomáhal lidem s
Alzheimerovou nemocí a jejich blízkým.
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KDO NÁS PODPOŘIL
innogy Energie, s.r.o.
Virtue Digital s.r.o.
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod
České sdružení Církve adventistů sedmého dne
Tomáš Zilvar
UK Online Giving Foundation Donation
Česká spořitelna, a.s.
Alfa Union, a.s.
Fichtner s.r.o.
Olhe
Jana Šachová
Petr Lecian

60.000 Kč
50.000 Kč
50.000 Kč
30.000 Kč
29.800 Kč
26.091 Kč
12.000 Kč
10.000 Kč
10.000 Kč
5.500 Kč
5.250 Kč
5.000 Kč

Činnost Nadačního fondu Seňorina v roce 2020 podpořilo i mnoho dalších
drobných dárců. Všem moc děkujeme.
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