Senioři s respektem
O NADACI KRÁSA POMOCI

ROK 2019 V ČÍSLECH

Nadace Krása pomoci vznikla v roce 2008. Jejím primárním posláním je podpora seniorů
a rozvíjení pozitivního přístupu ke stáří. Hlavním cílem nadace je zajistit důstojný život
starších lidí v domácím prostředí a zabránit tak předčasnému a často zbytečnému
umisťování seniorů do institucionální péče (která je navíc pro stát velmi nákladná).
Nadace se nově také věnuje tématu proměny pracovního trhu v souvislosti se stárnutím
populace.

NAŠE HODNOTY

pozitivní stárnutí

důstojný život doma

lidskost a důvěra

PROČ JE PODPORA SENIORŮ DŮLEŽITÁ

STÁRNUTÍ POPULACE

500 tis.

Více než 500 tis. seniorů
žije osaměle

1/5

Domácností seniorů má
problém vyjít s penězi

je jednou z největších
výzev, kterým naše
společnost čelí.
Do 30 let se v ČR zvýší
počet lidí starších 65 let až
o 1 milion. To se značným
způsobem promítne jak
do ekonomiky státu, tak
do systému sociálních
služeb, které bude třeba
výrazně navýšit.

25 %
250 tis.

Seniorů potřebuje
pravidelnou péči
cca 250 tis. lidí pečuje
o své blízké doma
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klientů seniorů
konzultací se seniory/pečujícími
psychologických konzultací
stálých dobrovolníků
dobrovolnických hodin
podpořených organizací
mil. Kč přerozdělených
do dalších organizací

Očekávaný vývoj počtu obyvatel ve věku 65+ a meziroční rychlost jeho nárůstu
(v %), 2018–2051 (1. 1., střední varianta projekce)

zdroj: ČSÚ

CO DĚLÁME A KOMU POMÁHÁME

KOHO HLEDÁME

Doma bez obav

Pravidelné dárce

Naší vizí je, aby senioři žili
důstojný život v domácím
prostředí. Nabízíme jim proto
služby našich koordinátorek
péče, které seniorům pomáhají
zařídit vše, co je
potřeba, aby mohli
žít důstojně doma.

Podpora neziskových
organizací
Jsme nadace, takže naším důležitým posláním je podpora neziskových organizací, které se seniory
pracují. Za dobu našeho fungování jsme rozdělili neziskovým
organizacím po celé
České republice více
než 32 milionů korun.

Dobrovolnický
program

díky příspěvkům můžeme
poskytovat bezplatnou podporu
a péči osamělým seniorům. Péče
o jednoho seniora nás průměrně
stojí 1400 Kč za měsíc. Díky
pravidelným dárcům můžeme
naši činnost plánovat na další
měsíce a pomoci tak více
seniorům.

Spolupracujeme také s dobrovolníky a dokážeme najít
seniorům, kteří jsou sami,
parťáka na procházky,
do divadla nebo na
posezení k čaji.

Firemní partnery

Zlatá práce

díky partnerské spolupráci jsou
podporovány nejenom aktivity
Nadace, ale také další
proseniorské projekty. CSR pro
nás nepředstavuje pouze
jednostrannou pomoc rmy
neziskovce, ale jedná se
o dlouhodobou vzájemně
prospěšnou spolupráci.

Zlatá práce je projekt pro
podporu zaměstnávání lidí 50+,
propojující uchazeče a rmy.
Chceme, aby si i lidé 50+ věřili,
že jsou velkým přínosem pro
současný trh práce, a aby nalezli
smysluplné
uplatnění.

Další aktivity

• Osvěta – podporujeme osvětové kampaně, vznik dokumentů (Šmejdi, Sama), knih apod., které podporují
osvětu v oblasti péče o seniory
• Pracovní skupiny – jsme součástí několika vládních pracovních skupin
• Konference – účastníme se konferencí se seniorskou tématikou v ČR i v zahraniční
• OSN – od roku 2015 pravidelně prezentujeme svou činnost na půdě OSN v New Yorku i Ženevě

Spojte se s námi!

Info@krasapomoci.cz

www.krasapomoci.cz

Partneři: HelpAge
International, Asociace
společenské odpovědnosti,
Fórum Dárců, Byznys pro
společnost, People
Management Forum, Česká
Asociace Age Managementu

www.zlataprace.eu

