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1. Předmluva
Výroční zpráva Nadačního fondu Firm4y – Senior za rok 2019
dává pohled do období 1.1.2019-31.12.2019
Plnohodnotný život chce prožít každý z nás. Skutečnost je však taková,
že se senioři v pokročilém věku často setkávají s nezájmem okolí a jsou
ponecháni bez pomoci svému osudu. Proto je naší prioritou nejen finanční
a materiální pomoc v sociální, zdravotní a vzdělávací oblasti, ale klademe i
velký důraz na informovanost a volný čas seniorů.

Klára Švecová Schiessel
Předseda správní rady

2. Základní údaje o Nadačním fondu Firm4y – Senior
Sídlo: Korunní 2569/108g, Praha, 101 00
Identifikační číslo: 285 13 592
Zřizovatelé:

Klára Švecová Schiessel
Petr Schiessel

Členové správní rady:

Jaroslav Švec

Revizor:

Marcela Zohnová

Založený dne 9.1.2009 a zapsaný v nadačním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 721

Číslo účtu: 2200190899/ 2010

Kontakty:
Mail:

nf-senior@email.cz

Telefon:
Mobil :
Mobil :

+420252546460 (kancelář)
+420605321229 (obchod a marketing)
+420 607 839 115 (vedení NF)

www.nadace-senior.cz

3. Účel a poslání Nadačního fondu Firm4y – Senior
1.1. Posláním a účelem Nadačního fondu Firm4y-Senior je
shromažďování finančních prostředků a příspěvků, ostatního majetku a jiných
majetkových hodnot zejména se zaměřením na podporu aktivního života seniorů,
spolupráci a komunikaci v oblasti kulturní, zdravotní, vzdělávací, sociální,
materiálně technické a finanční a to i prostřednictvím vlastních projektů; účelem
nadačního fondu je hmotná i nehmotná podpora iniciativ a aktivit fyzických a
právnických osob přispívajících k realizaci sociálních a zdravotních projektů
nadačního fondu a pomoc seniorům; výstavba a vybavení nových senior center;
další vzdělávání a celkové zkvalitňování jejich životů.
2.1. Pro dosažení účelu, ke kterému byl založen, nadační fond shromažďuje
a spravuje peněžní i nepeněžní prostředky, které na základě stanovené strategie
využívá k dosažení svých cílů a to zejména tím, že vykonává především tyto
aktivity a je rozvíjen především těmito prostředky a formami:
- pomoc při řešení úkolů a zajištění finančních zdrojů,
- úzká spolupráce se sdělovacími prostředky, zajišťování informačního servisu
pro média, zveřejňování o činnosti nadačního fondu a se společnostmi tuto
činnost zajišťující,
- jednat s fyzickými a právnickými osobami, které rozvíjejí podnikatelskou
činnost v oblastech účelu nadačního fondu,
- aktivní vyhledávání subjektů, se kterými je pro nadační fond přínosné
spolupracovat,
- získávání finančních a věcných darů pro nadační fond,

- provoz informačního střediska a horké linky nadačního fondu,
- vydávání propagačních materiálů a mediální činnost.
2.2. Podporu, popularizaci a vytváření projektů na podporu aktivního a
důstojného života seniorů, sounáležitosti a solidarity občanů vykonává nadační
fond a to zejména:
- získáváním odborníků z řad lékařů, hasičů, policistů, osob účastnících se
veřejného života,
- různými prostředky své činnosti (pořádání vzdělávacích pořadů, preventivní,
propagační, mediální, výstavní a osvětová činnost) popularizuje svůj program,
- podporou činnosti fyzických a právnických osob podobného zaměření a
vzájemnou spoluprací,
- vydáváním publikací, metodických a propagačních materiálů související s
účelem a posláním nadačního fondu,
- propagací výrobků, služeb a subjektů související s účelem a posláním
nadačního fondu,
- nákupem, prodejem a poskytnutím výrobků a služeb související s účelem a
posláním nadačního fondu,
- řešením a koordinací řešení a realizací projektů věnovaných problematice
zkvalitnění preventivní péče ve zdravotnictví a souvisejících oborů,
- organizací vzdělávacích akcí souvisejících s účelem a posláním nadačního
fondu,

- provádění poradenské činnost související s účelem a posláním nadačního
fondu,
- při naplňování tohoto základního účelu hodlá nadační fond spolupracovat se
všemi subjekty, jejichž činnost se dotýká zájmové sféry nadačního fondu, nebo
mají podobný cíl, k tomu s nimi uzavírat smlouvy,
- nadační fond rozvíjí svoji činnost v souladu se svým posláním v České
republice.
4. Hospodaření Nadačního fondu Firm4y – Senior v roce 2019
Fond během účetního období nepřijal žádné dary, žádné ani neposkytoval.
5. Majetek Nadačního fondu Firm4y – Senior a jeho použití
V roce 2019 nebyly nadačním fondem poskytnuty žádné finanční
prostředky.
6. Realizované projekty
V tomto roce pokračuje provoz internetových stránek www.nf-senior.cz, které
jsou vytvořeny přímo pro seniory. Senioři zde naleznou přehledy univerzit
třetího věku, aktuální každodenní informace, které jim pomáhají orientovat se ve
společnosti, na trhu, ale i pomáhají ve zdravotní oblasti. Také mohou
využívat seznamky určené pouze pro seniory a další široké inzerce. Během

roku jsme poskytovali poradenskou činnost týkající se převážně snah o řešení
nedostatku financí seniorů a pomoc s různými dalšími životními situacemi.
Nadační fond Firm4y – Senior spolupracuje s městskou částí Prahy
10 coby poskytovatel podpory v neobvyklých životních situacích.
Podpořili jsme paní Milada (72 let) z malé vesnice v okrese Karlovy
Vary, která je velmi šikovná aranžérka. Práce už ji unavovala, ale chtěla se
jí i nadále částečně věnovat. Práce na počítači jí nedělala problém, NF
Senor jí zajistil a ukázal, jak je možné se o své zkušenosti dělit
prostřednictvím webinářů.
Pan Pavel (76 let) z Brno si nikdy díky práci nemohl pořídit pejska a
v domově pro seniory, kde nyní žije, to pravidla nedovolují. V blízkém okolí
jsme pomocí letáčků oslovili paní Lídu, která zde s pejskem chodí na
procházku a byla ráda za společnost. Pan Pavel tak má možnost chodit
s nimi. Tím jsme mu mohli vyplnit jeho velké přání.

7. Účetní závěrka
Fond během účetního období nepřijal žádné dary ani žádné neposkytl.
Z tohoto důvodu není účetní závěrka přiložena.

V Praze dne 21.2.2020
Za nadační fond: Klára Švecová Schiessel, předseda správní rady

