
Našim posláním, tak jak jsme si vytyčili při založení naší nezisková 
organizace, je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a 
stárnutí. Tato problematika se týká každého z nás – PRÁVĚ TEĎ!

Naše vize
➢ Zajišťovat a iniciovat aktivity směřující ke vzdělávání směrem k 

vlastnímu stáří

➢ Vzdělávání jednotlivců, firemní vzdělávání

➢ Využívání moderních technologií pro účely vzdělávání

➢ Poskytování odborných společenských a aktivizačních služeb

➢ Spolupráce s dalšími subjekty, spolupráce na společných 
projektech

➢ Mezigenerační solidarita v praxi

Naše služby/naše činnost (výběr)
➢ Trénování paměti

➢ Nordic Walking a další pohybové aktivity

➢ Finanční, mediální  a počítačová gramotnost

➢ Pořádání kulturních, společenských a 
sportovních událostí

➢ Programy pro firmy, vzdělávání zaměstnanců

➢ Mezigenerační solidarita

➢ Projekty např. AMOS, Senior Camp, ZáříME

Naše poslání:



SENIOR CAMP

Týdenní pobyt mimo 
Prahu, jejichž součástí 
jsou  relaxace, pohyb, 
zábava, trénování paměti, 
výlety, nová přátelství …  

V roce 2017 proběhl již 
4. ročník.
Senior Campy v r. 2017 
proběhly na Orlíku a v 
Podhájské (SK)



Vzdělávací kurzy 
Akademie MOderního Seniora (AMOS)

Finanční gramotnost – bezpečnost – sebeobrana  
mediální gramotnost – práce s informacemi         

právo – počítačová bezpečnost



ZáříME
Každoroční zářijové 

mezigenerační setkání
se společnou 

mezigenerační aktivitou



www.memtrain.eu

Jsme vedoucím partnerem 
mezinárodního projektu, který 

zkoumá vliv propojení pohybových 
a mentálních aktivit. 

Projekt má 6 partnerských organizací.

MemTrain



Nordic Walking

Nordic Walking  je 
jedna z nejzdravějších 
pohybových aktivit 
pro seniory

V roce 2017 jsme 
zajistili více než        
100  lekcí a několik 
tematických výletů



Trénování paměti

Stimulace krátkodobé 
i dlouhodobé paměti.

Ročně odtrénujeme přes 
150 lekcí.

Foto z trénování paměti 
pro „Živá paměť o.p.s.“



Trénuj hlavu, trénuj tělo, 
aby zdraví vydrželo
Kombinovaný program 

trénování pamětí + cvičení



Komunitní centrum



Komunitní centrum

www.kc-praveted.cz

Pravidelný program, kurzy,
přednášky, poradenství,

nebo jen možnost posezení



Právě teď! o.p.s. založena
V lednu 2013 jako nezisková organizace

Ředitelka

Bc. Iveta Luxová
ředitelka, zakladatelka o.p.s.

Orgány naší o.p.s.

Správní rada

Ing. Lenka Šťastná 
Předsedkyně správní rady

MUDr. Josef Štolfa
Člen správní rady

Bc. Petr Ulvr, MBA 
Člen správní rady

Dozorčí rada

Ing. Hana Čepová  
Předsedkyně dozorčí rady, 
zakladatelka o.p.s.

JUDr. Hana Mesthene
Členka dozorčí rady

Bc. Simona Valešová 
Členka dozorčí rady

Sídlo společnosti dle OR.:
Právě teď! o.p.s. 
Fügnerovo nám. 1808/3
120 00 Praha 2

IČ: 2915 4901

Kontakty o.p.s.

Kancelář:
Právě teď! o.p.s. 
Nad Primaskou 27
101 00 Praha 10Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
258492161/0300

www.prave-ted-ops.cz



Financování aktivit/projektů*

Jak nám můžete pomoct?

• Granty (lokální, 
evropské)

• Objednávky 
samostatných 
subjektů (MČ, 
seniorská zařízení atp.)

• Objednávky firem

• Příspěvky účastníků

• Pravidelným zasíláním částky na náš účet
• Jednorázovým příspěvkem soukromým, nebo 

firemním 
• Materiálně ad hoc dle domluvy, protože stále 

něco potřebujeme
• Drobnosti a dárky, které přebývají ve skladech 

marketingových materiálů 
• Dobrovolnickou pomocí, poskytnutím 

svých znalostí, zkušeností, či zážitků v rámci 
přednášek, nebo poradenství

• Sdílením informace o nás* Pozn. výše uvedené typy 

financování nejsou dostačující 
na pokrytí většiny nákladů.



Komunitní centrum

ww.kc-praveted.cz

kc.praveted

Právě teď!

www.prave-ted-ops.cz

prave.ted.ops

Jsme on-line

prave ted ops


