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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 

 

Vážení čtenáři této výroční zprávy,  

 

rok 2020 byl osmým rokem naší činnosti.  

Když přemýšlím o tom, jaký byl, jako první mi vytane na mysli známý vtip - Čím pobavíme 

nejvíc boha? Tím, že mu sdělíme své plány… 

Byla půlka března a vše bylo najednou úplně jinak. Nepředstavitelně jinak. Vláda 

vyhlásila v souvislosti se šířením pandemie Covid-19 velké množství omezení, 

došlo k uzavření obchodů i škol a následné uzavření hranic. Společnost 

paralyzovala nejistota a strach. Nejistota a strach z neznámého. 

Z nespočtu telefonátů s našimi klienty jsme zjistili, že od nás nepotřebují závoz roušek a 

nákupy. Tyto služby měli ošetřené jinak, ale akutně potřebovali (stejně jako my všichni) sdílet 

své pocity, obavy, zorientovat se v přemíře rozporuplných informací, nežít pouze 

zpravodajstvím. Bylo potřeba nasadit veškerý arzenál, vč. humoru (někdy i toho černého).  

Cítili jsme, že musíme obratem reagovat, že pokud tu teď pro naše klienty 

nebudeme, nemáme v budoucnu morální nárok na další fungování.   

Díky skvělé intuici kolegyně Hanky Čepové, jsme se stali nadlouho prvními a 

v Čechách jedinými, kteří nejenže začali fungovat on-line, ale rovnou živě a 

interaktivně na platformě Zoom.  

„Hanko moc děkuji za tento nápad i za to, že jsi okamžitě rozptýlila mé obavy, 

zda to dáme“.   

První setkání na Zoomu proběhlo týden po vyhlášení prvního lockdownu. Ze začátku jsme si 

pouze povídali, ale brzy nám došlo, že je třeba přiblížit obsah co nejvíce tomu, na 

co byli naši aktivní senioři dříve zvyklí. Rozběhlo se trénování paměti, zdravotní cvičení, 

přednášky, dámský klub. Na podzim se přidaly tematické cykly, program se rozšířil a začalo 

to, co mi přijde nejbáječnější – jako přednášející se začali zapojovat i klienti 

(senioři) samotní a jejich programy byly a jsou skvělé.  

V říjnu jsme se do on-line prostředí museli díky dalšímu uzavření společnosti vrátit. A tak byl 

třeba předvánoční čas na našem Zoomu ve znamenání Soaré s herci pražských divadel, 

natáčení songu „On – line je fajn“. Rok jsme zakončili našim prvním on-line Silvestrem.  

K minulému roku mi jde hlavou spousta dalších věcí.  

Z těch pozitivních je nejsilnější zjištění, že on-line se seniory nejen že funguje, ale vznikají zde 

překvapivě silné vazby. Komunitní život nebyl přerušen, spíše se zintenzivnil. Samozřejmě se 

všichni těšíme, až se budeme moci potkat živě, podat si ruce a začít s živými aktivitami, které 



Výroční zpráva za rok 2020   

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Str. 4 
 

nic nenahradí. Rovněž je nutné přiznat, že ne všichni senioři mohou nebo chtějí fungovat 

prostřednictvím počítače, resp. nových technologií.  

Ovšem už dnes s jistotou víme, že on-line se stane naší součástí i v době postcovidové. Díky 

tomuto formátu jsme se z organizace, která měla dopad převážně v Praze, stali ze dne na den 

organizací s celorepublikovou působností a mnohokrát jsme si ověřili, že lektor i účastník se 

mohou připojit odkudkoliv.  

Výhodou je rovněž to, že můžeme aktivizační program přinést i těm, kteří z různých důvodů 

nemohou docházet na živé aktivity, nemají je v dosahu. Velké využití vidím v budoucnu 

v převážně zimních měsících, kdy se toho nikde příliš pro seniory neděje, je vyšší nemocnost 

atd.  

 

A ještě jedno zjištění 

Ze zkušeností s klienty, kteří jsou s námi v kontaktu jsem nabyla dojmu, že senioři celou situaci 

zvládají s větším rozumem a nadhledem než většina z nás. To, co je dost často trápí nebo 

obtěžuje je paternalistický přístup společnosti a často i jejich rodin. Ty se je v dobré víře snaží 

v nastalé situaci chránit, ale často způsobem, který nerespektuje jejich přání.  

Nakonec se vždy děkuje a já děkuji našim klientům za to, že se s námi vydali do on-line 

prostředí. Nemohli jsem se držet za ruce, ale drželi jsme se prostřednictvím našich 

počítačů, tabletů a chytrých telefonů.   

 

Děkuji situaci, kterou jsme si nikdo nepřál, za to, že nás přinutila začít fungovat a přemýšlet 

jinak. 

Děkuji firmám i jednotlivcům, kteří se rozhodli podpořit naší organizaci a naše aktivity. 

Děkuji, že jste můj poněkud delší úvod zvládli až sem. Slibuji, že pokračování nebude jen o 

on-line aktivitách. Stihli jsme toho spoustu zažít i naživo! 

 

Tak pěkné čtení! 

 

Bc. Iveta Luxová,  

ředitelka Právě teď! o.p.s. 
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ČINNOST (výběr) 

 

Plavání 

Díky grantu od společnosti TESCO „Vy rozhodujete, 

my pomáháme“ jsme mohli rok 2020 zahájit aktivně – 

pravidelným společným plavání v bazénu Na Šutce, 

kterého se každý týden účastnilo kolem dvacítky seniorů.  

V rámci společného plavání jsme se účastnili akce 

„Přeplav svůj La Manche“, který pořádá organizace 

SenSen. Náš tým čítající 27 plavců „Plavu Právě teď!“ 

uplaval společnými silami za měsíc únor úctyhodných 

111.752 km. 

Na fotografii naše nejlepší plavkyně Jindřiška Skalická (r. nar. 1942), která během února 

uplavala 11,6 km! 

 

Nordic Walking 

Od poloviny června, kdy byla uvolněna vládní opatření jsme 

mohli postupně ve spolupráci s jednotlivými městskými 

částmi týdně realizovat 4 lekce na 4 místech po Praze 

až do 15. října, kdy musela být veškerá činnost ukončena. 

 

Lekce byly realizovány pro MČ Praha 4, dále pro další MČ ve 

spolupráci s Pontias s.r.o. a SK Aktivní Senior, z.s. ve 

Stromovce, v Krčském lese, v Malešickém parku a vrchu 

Vítkov. 
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Möllky 

Stále oblíbenější aktivita mezi seniory nechyběla v naší 

nabídce během letních měsíců. Zábavná hra, při které 

se shazují dřevěné kuželky vzbuzuje čím dál větší 

zájem veřejnosti.  

Svědčí i to, že jsme se s ní stali vděčným zájmem 

objektu novinářů a reportérů (více viz náš YouTube 

kanál, playlist Reportáže). 

Během zkrácené sezóny jsme uskutečnili několik lekcí 

na Praze 4 a provedli ukázku hry na seniorských slavnostech ve Vile Pellé. 

 

Výlety 

Pro seniory jsme uspořádali několik zajímavých 

společných výletů do blízkého okolí Prahy. 

Nejúspěšnějším se stal ten do přírodní rezervace do 

Milovic, kdy jsme zaplnili skoro celý jeden vagón vlaku 

z Masarykova nádraží. 

 V rámci výletu jsme se za svitu slunce i za deště prošli 

po bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá, kde se 

nachází rezervace divokých koní, zubrů a praturů.  
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Trénování paměti 

Paměť jsme jako každý rok trénovali na mnoha místech, pro mnoho subjektů, v každé chvíli, 

kdy to šlo. Nejvýznamnější pro nás ovšem byl projekt „Trénuj paměť 3 x jinak“, financovaný 

z grantu Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci tohoto projektu jsme dali klientům možnost 

vyzkoušet si trénování paměti třemi odlišnými metodami: 

• Klasické trénování paměti s lektorem 

• Trénování paměti metodou FIE (Feursteinova Metoda Instrumentálního obohacování) 

• Trénování paměti pomocí počítačového programu 

 

Lektorka kurzu PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. ke kurzu uvedla: 

„Obtížné podmínky, dané stávající epidemiologickou situací, přinesly pro kurz také 

mnoho užitečného. Malé skupinky pro potkávání byly velmi příjemné, daly 

příležitost k vytvoření přátelského a vstřícného prostředí, tolik důležitého pro 

učení. Díky setkávání 2x týdně byl program velmi intenzivní (a proto také 

účinnější)“. 

 

Hodnocení jedné z účastnic: 

„Velmi mě zaujala propagovaná metoda FIE, a hlavně skvělá lektorka Barbora 

Lucká.  

Každé setkání jsem oceňovala její kultivovaný projev, přesnost při vyjadřování a 

zaujetí, s kterým s námi rozvíjela a trénovala naši pozornost, vytváření ucelených 

strategií při řešení úloh, společné sdílení a akceptaci rozdílných přístupů při řešení 

konkrétních příkladů v pracovních listech, ale i v životě“. 

 

V rámci projektu „Trénuj paměť   3 

x jinak“, vznikla i osvětová brožura 

(leták) prezentující nutnost trénování 

paměti po celý život. 

Brožura zároveň vysvětlovala rozdíly 

mezi jednotlivými metodami 

trénování paměti. 
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 Akademie AMOS 

I v roce 2020 proběhly 2 kurzy Akademie 

Moderního Seniora (AMOS), které byly 

financovány z grantu Magistrátu hl. m. 

Prahy. 

Akademie AMOS se opět věnovala aktuálním 

tématům, ukázkám a praktickému nácviku 

dovedností v oblasti kritického myšlení, 

práce s informacemi, bezpečnému pohybu 

na internetu. 

Kurzy Akademie AMOS byly realizovány i pro seniory z MČ Praha 4 za finančního přispění 

MČ Praha 4. 

 

Senior Campy na Orlíku 

Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda půjde 

realizovat populární Senior Campy. Naštěstí 

jsme se trefili do letních týdnů, kdy to možné 

bylo.  

Díky důslednému dodržování 

hygienických nařízení – snížení počtu 

účastníků, pravidelnému měření teploty, 

přesunutí většiny aktivit ven atd., vše 

proběhlo bez problémů.  

 

Na Orlíku se vystřídaly celkem 3 turnusy 

účastníků, přičemž ten poslední byl vyhrazen 

pacientům organizace Parkinson Help. 

 

Účastníci si užili většinu programu, na který jsou běžně zvyklí. Cvičení, výlety, trénování paměti, 

plavání v bazénu, hry a třeba i společné odpolední klábosení na terase u kafíčka.  

Většina účastníků byla z pobytu až dojatá. Často to pro ně byla po několika měsících první 

možnost pobytu v přírodě, s programem a mezi lidmi.  

Projekt je pravidelně realizován s organizací Cestou zdraví, z.s.  
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On-line aktivity 

Přechod do on-line prostředí byl přirozenou reakcí na uzavření společnosti a zároveň jedinou 

možností, jak zůstat ve spojení s našimi klienty. Ti potřebovali bezpečné místo k alespoň 

chvilkovým setkáváním se se svými přáteli, či jen vrstevníky kteří zažívali podobné chvíle a 

nejistotu. 

Týden po uzavření společnosti jsme 

zorganizovali první setkání na Zoomu, které 

jsme nazvali „Podvečerní klábosení“. Probíhalo 

na bezplatné verzi aplikace a trvalo 40 minut. 

Postavit pravidelný, časem neomezený program 

nám pomohl rychlý grant od Karel Komárek 

Family Foundation.  

Díky němu jsme si ověřili, že senioři na Zoomu mohou nejen klábosit (58 setkání), ale třeba 

i trénovat paměť (11x), účastnit se zajímavých přednášek či setkání (15x), učit se 

jazyky (20x) a dokonce i cvičit (6x).  

„Z počátku jsem se bála, nechtělo se mi, ale jak říká manžel, ZOOM nám doslova 

zachránil život! A budeme jen rádi, když bude vysílání pokračovat!“  

Reakce klientky Hanny Žákové 

V průběhu březen – červen jsme uskutečnili 110 naživo vysílaných setkání a zároveň 

nepočitatelné množství telefonátů a „zkoušek spojení“, jak s účastníky, tak přednášejícími, 

zároveň jsme natočili instruktážní video „Jak na Zoom“, které dosáhlo více než 30.000 

zobrazení do konce roku. 

Od poloviny října do konce roku 2020 proběhlo 57 naživo vysílaných aktivit a on-line 

programy v průběhu roku navštívilo více než 1.000 seniorů (mnozí opakovaně). 

 

Mezi nejzajímavější část podzimní části 

programů patřila série setkání s herci 

pražských divadel. Hosty čtyř setkání, 

které jsme připravili ve spolupráci 

s Anna Miklošová Actors Manage-

ment a Nadace Krása pomoci, které 

proběhly v prosinci byli: Marta 

Dancingerová, Anna Císařovská, 

Pavla Beretová Magdaléna Borová, 

Jana Pidrmanová, Alena Štréblová, 

Jiří Štrébl, Vladimír Javorský a 

speciální host, paní Iva Janžurová.  
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OSTATNÍ ČINNOST A AKTIVITY 

 

100. narozeniny naší klientky 

Na konci listopadu oslavila 100. narozeniny 

paní Marie Šímová, klientka, kterou jsme 

poznali, když jsme provozovali Komunitní centrum 

na Praze 8. Paní Maruška tam chodila týden, co 

týden hrát kanastu. 

Vzhledem k okolnostem, nebylo možné pro paní 

Marušku uspořádat společnou oslavu.  

Zakladatelky Právě teď! o.p.s. Iveta Luxová a 

Hana Čepová se s přáním a květinou za paní Maruškou alespoň na chvíli osobně zastavily. 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci, nebo navázali spolupráci při zajišťování aktivit pro 

seniory s několika organizacemi.  

Již několikátým rokem nám společnost Activa věnovala v rámci svého projektu Activní Senior 

kancelářské a hygienické potřeby. 

Nadace Krása pomoci nám jednak pomohla zorganizovat a přispěla na předvánoční 

Soaré s herci Pražských divadel a zároveň ve spolupráci s Rohlík.cz zajistila vybraným 

seniorům nákupy zdarma. 

Organizace SenSen – Senzační Senioři nám 

věnovala 8 tabletů s předplacenými daty,  které 

jsme též mohli nabídnout seniorům, kteří žádné 

zařízení nevlastní, aby se mohli aktivně účastnit třeba 

našich on-line aktivit. 

Společnost Datasys pak poskytla seniorům 

možnost bezplatného servisu jejich počítačů a 

nabídla možnost získání repasovaných 

notebooků taktéž zdarma. 
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Jsme v kontaktu 

S našimi klienty jsme zůstali v kontaktu i v dobách, kdy se nešlo 

osobně setkávat. S velkou většinou z nich komunikujeme 

telefonicky, nebo emailem. Se všemi pak díky pravidelnému 

každotýdennímu emailovému zpravodaji, který odchází na více 

než 500 emailových adres. 

Redesignem, technickou i UI optimalizací prošla titulní 

strana našeho webu. Aktivně svoje aktivity publikujeme na 

sociálních sítích Facebook a LinkedIn kde máme zřízeny účty. 

 

Hygiena, bezpečnost  

Bezpečnost při našich aktivitách vždy byla a je naší prioritou.  

 

V roce 2020 se k bezpečnosti přidalo i dodržování vládou nařízených hygienických 

opatření. S jejich naplňováním nám pomohla jednak Asociace veřejně prospěšných 

organizací (AVPO ČR), od které jsme získali darem roušky a společnost Herbadent, která 

nám poskytla dostatečné množství desinfekce VirumStop vč. aplikačních lahviček. 

 

Právě teď! o.p.s v médiích: 

30.1.2020 rozhovor v pořadu Sama doma na ČT o plavání 

seniorů 

27.3.2020, Rozhovor na TV NOVA o virtuálním setkávání 

seniorů   

červenec 2020, Reportáž ze hry mölkky na TV Praha  

září 2020, Reportáž o hře mölkky v rámci losování Sportky   

6.12.2020, Reportáž ve zpravodajství na ČT 

 

Veškerá videa lze najít na kanále YouTube v playlistu „Reportáže“  
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY  

 

I v roce 2020 jsme i přes komplikace způsobené pandemii, 

pokračovali v mezinárodních projektech Erasmus+ a stali jsme se partnery ve 3 nových 

projektech. 

 

Název projektu: Vzdělávání školitelů (KA1) 

Projekt. č.: 2019-1-CZ01-KA104-060379, doba trvání projektu: 6/2019 – 11/2020 (18 měsíců) 

– projekt byl prodloužen o 12 měsíců do 11/2021 

Celková výše grantu: 9.890 EUR 

Právě teď! o.p.s. je koordinátorem projektu KA1 – mobilita osob, který má za cíl další 

vzdělávání pracovníků organizace. 

 

Project Akronym: CriThink (KA2) 

Celý název: Academy of Modern Senior – Critical Thinking for seniors 

Projekt. č.: 2019-1-CZ01- KA204-061149, doba trvání projektu: 10/2019 – 9/2021 (24 měsíců).  

Celková výše grantu: 74.730 EUR (částka je určena pro všech 6 partnerů, na celou dobu 

trvání projektu) 

Právě teď! o.p.s. je vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností 

a postupů dobré praxe. 

 

Project Akronym: DigiAdults (KA2) 

Celý název: Digital inclusion of adults – let’s learn from examples of good practices 

Projekt. č.: 22019-1-PL01-KA204-065528, doba trvání projektu: 9/2019 – 5/2021 (21 měsíců). 

Celková výše grantu: 55.240 EUR (částka je určena pro všech 5 partnerů projektu, na celou 

dobu trvání projektu) 

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe 

je Fundacja Edukacja i Media z Polska. 

V rámci tohoto projektu proběhlo jediné živé setkání partnerských organizací v rámci všech 

našich projektů, a to na začátku března v Praze. 
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Nová partnerství od r. 2020 

 

Project Akronym: CAT 

Celý název: Needs of CriticAl Thinking 

Projekt. č.: 2020-1-SK01-KA204-078371 

Doba trvání projektu: 9/2020 – 9/2023 (36měsíců) 

Celková výše grantu: 141.686 EUR (částka je určena pro všech 5 partnerů, na celou dobu 

trvání projektu). 

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe 

je organizace Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě (SK). 

 

Název projektu: Intergenerational Bridge: Connect to Create 

Projekt. č.: 2020-1-IT02-KA204-079904 

Doba trvání projektu: 10/2020 – 10/2022 (24 měsíců) 

Celková výše grantu: 80.190 EUR (částka je určena pro všech 6 partnerů, na celou dobu 

trvání projektu) 

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl výměnu zkušeností a postupů dobré praxe 

je organizace EduVita (IT). 

 

Project Akronym: Senior Researchers 

Celý název: Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and 

incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science 

Projekt. č.: 2020-1-PL01-KA204-082259 

Doba trvání projektu: 12/2020 – 7/2022 (20 měsíců) 

Celková výše grantu: 76.080 EUR (částka je určena pro všech 5 partnerů, na celou dobu 

trvání projektu) 

Vedoucím partnerem projektu KA2, který má za cíl hledání inovací je organizace Centrum 

Nowoczesnosci Mlyn Wiedzy. 
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FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE 

 

Příslušné dokumenty odkazující na výsledky hospodaření vč. příloh jsou samostatnou součástí 

této Výroční zprávy. Za rok 2020 nemá organizace povinnost auditovat účetní závěrku. 

 

Účetní období: kalendářní rok 

 

Obecně uznávané účetní zásady 

Účetnictví bylo zpracováno při použití následujících obecných účetních zásad: zásada věrného 

zobrazení skutečnosti, předpoklad trvání účetní jednotky v dohledné budoucnosti, zásada 

periodicity, nezávislosti účetních období, vymezení okamžiku realizace (akruální princip), 

vymezení účetní jednotky, zákazu kompenzace, stálosti metod, oceňování v historických 

cenách, opatrnosti, bilanční kontinuity, oceňování peněžní jednotkou, srozumitelnosti 

informací, přednosti obsahu před formou, objektivity účetních informací, zásada významnosti. 

 

Náklady: 

 

 

 

 

text častka text častka

Ostatní služby 418 371 Kč      Cestovné 1 676 Kč           

Mzdové náklady 468 118 Kč      Jiné ostatní náklady 60 759 Kč        

Zákonné sociální pojištění 34 369 Kč        Náklady na reprezentaci 1 236 Kč           

Spotřeba materiálu 38 039 Kč        Zákonné sociální náklady 599 Kč              

Struktura nákladů 2020
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Výnosy:  

 

 

 

 

 

 

Výsledkem hospodaření organizace je zisk ve výši 45.848 Kč, který bude převeden na účet 963 

- Účet hospodářského výsledku.  

 

  

text častka text častka

Dotace Magistrát 219 436 Kč      Dotace TESCO 30 000 Kč        

Dotace Erasmus+ CriThink 107 200 Kč      Dotace KKFF 101 000 Kč      

Dotace Erasmus+ DigiAdult 70 550 Kč        Dary 271 326 Kč      

Dotace Erasmus+ KA1 445 Kč              Tržby z prodeje služeb 137 950 Kč      

Dotace MČ Praha 4 65 000 Kč        Kurzový zisk 66 108 Kč        

Struktura výnosů 2020



Výroční zpráva za rok 2020   

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Str. 16 
 

ORGÁNY PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. 

 

Ředitelka  

Bc. Iveta Luxová – ředitelka, spoluzakladatelka o.p.s.  

– Spolumajitelka vzdělávací spol. Pontias s.r.o., koordinátorka aktivit  

– Členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging  

 

Správní rada  

Ing. Lenka Šťastná – předsedkyně správní rady  

– Dlouholetá ředitelka regionální pobočky v Komerční bance  

– Zakladatelka a prezidentka Business & Professional Women Praha II, iniciátorka a hlavní 

pořadatelka Equal Pay Day  

 

MUDr. Josef Štolfa – člen správní rady  

– Všeobecný praktický lékař  

– Vedoucí katedry všeobecného lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví a Vedoucí výukového pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty UK  

 

Bc. Petr Ulvr, MBA – člen správní rady  

– Business Development Manager ve společnosti Quantasoft a Tensor Ventures  

 

Dozorčí rada  

Ing. Hana Čepová – předsedkyně dozorčí rady, spoluzakladatelka o.p.s.  

– Projektová a marketingová manažerka  

– Kouč a mentor dle certifikace EMCC  

–  Členka správní rady AVPO ČR a členka dozorčí rady AVPO Servisní  

 

JUDr. Hana Mesthene – člen dozorčí rady  

– Vedoucí advokátka AK Mesthene & Semík  

 

Bc. Simona Valešová – člen dozorčí rady  

– Hlavní účetní ZŠ a MŠ Magic Hill, účetní několika dalších firem 
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PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme všem partnerům, sponzorům a dobrovolníkům za podporu v průběhu roku 2020. 

Moc si této podpory vážíme a moc pro nás znamená! 

 

Za finanční a hmotnou podporu v roce 2020 děkujeme 

➢ Společnosti OMNILINK Services 

➢ Společnosti DuoVize 

➢ Společnosti NeoVize 

➢ Krajské radě seniorů Praha, Ing. Dana Steinová 

➢ Společnosti ACTIVA za podporu v rámci projektu Activní senior 

➢ společnosti empira one 

➢ Nadačnímu fondu Karel Komárek Family Fundation Foundation 

➢ Společnosti Xact s.r.o. 

➢ Nadaci Krása Pomoci 

➢ Společnosti Herbadent 

  

Soukromí dárci, částka nad 1.000 Kč vč., řazeno dle částky 

➢ Vejražka Lukáš 

➢ Pávová Markéta 

➢ Dohnalová Taťána 

➢ Skalická Jindřiška 

➢ Gryc Petr, Ing. 

➢ Řuchovská Zuzana 

➢ Manželé Koderovi 

➢ Valešová Simona 

➢ Fulínová Michaela 

➢ Homola Eduard 

➢ Končelíková Eva 

➢ Martanová Alice 

➢ Lux Oto 

➢ Luxová Iveta 

➢ Čepová Hana 

➢ Pinkasová Marie 

➢ Salabková Věra 

➢ Němcová Svatava 

➢ Pernicová Pavla 

➢ Medková Ivana 

➢ Kostrůnková Linda 

➢ Hromádková Dana  
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Speciální poděkování 

➢ Hana Čepová za vyšší stovky dobrovolnicky odpracovaných hodin  

 

Dobrovolníci (převážně přednášející na Zoomu bez nároku na odměnu) 

➢ Dana Steinová 

➢ Václav Posolda 

➢ Dagmar Maroszová 

➢ Michaela Hrdličková 

➢ Aneta Nejezchlebová 

➢ Leona Schovancová 

➢ Ondřej Hudeček 

➢ Nina Petrželová 

➢ Hana Čechová 

➢ Vladimír Papoušek 

➢ Michaela Hrdličková 

  

Za spolupráci v roce 2020 dále děkujeme 

➢ Alena Borhyová za Dámské kluby 

➢ Barbora Lucká, která pracovala se seniory na Feursteinově metodě instrumentálního 

obohacování 

➢ Petr Opelka – technická podpora 

➢ Simona Valešová – za to že je stále ještě v obraze, jinak naše účetní a parťák pro 

“každou legraci”  

➢ Jiří Krčmář – děkujme za bezplatné uskladnění vybavení bývalého komunitního centra 

➢ Cestou zdraví z.s. 

➢ Projekt 2generace 

➢ Krajská rada seniorů Praha 

➢ SenSen (tablety pro naše seniory) 

➢ Nadace Krása pomocí (nákupy vybraným seniorům v době krize zdarma – spolupráce 

s Rohlík.cz) 

➢ DataSys (technická podpora a repasované notebooky pro seniory) 

➢ MČ Praha 4 

➢ Partnerské organizace z projektů Erasmus 

➢ Pontias s.r.o. 

➢ SK Aktivní Senior 

  

Děkujeme účastníkům všech našich akcí za inspiraci a zpětnou vazbu a děkujeme všem našim 

instruktorům, lektorům a trenérům, že nám pomáhají realizovat naše aktivity v nejvyšší možné 

míře a kvalitě, a to i v nové situaci! 
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 PF 2021  

 

PF pro rok 2021 byla inspirována tím, co už zaznělo v úvodu této Výroční zprávy – nemohli 

jsem se držet za ruce, ale drželi jsme se prostřednictvím našich počítačů, tabletů a chytrých 

telefonů.   
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VIZE A CÍLE PRO ROK 2021 

 

Epidemická situace na konci roku 2020 není dobrá, obdobné jsou i vyhlídky minimálně na 

začátek roku 2021. Vzedmutá vlna solidarity a sounáležitosti z jara 2020 je pryč. Atmosféra se 

výrazně změnila, společnost i ekonomika zažívají kocovinu. Neziskové organizace se dostávají 

do existenčních problémů…   

 

Proto jsou našimi hlavními cíli pro rok 2021: 

• Podpora, motivace a propojování klientů (nejen ti na on-line). Reakce na jejich měnící 

se potřeby. Udržování komunitního ducha např. sportovními výzvami. 

• Zajištění vícezdrojového financování, práce na vytváření dlouhodobých partnerství, 

budování vzájemné důvěry, motivace klientů k finanční podpoře organizace 

• Pokračování v on-line aktivitách vč. rozšiřování programu. Důraz na další zapojení 

seniorů samotných a zařazování aktuálních témat. 

• Příprava on-line formátu pro dobu postcovidovou. 

• Pokračování v osvětě na (v tuto chvíli) zásadní témata – kritické myšlení, práce 

s informacemi a dezinformacemi, hoaxy atd.  

• Restart živých aktivit a větší zapojení klientů do jejich přípravy (jakmile to situace 

umožní).  

• Pomoc seniorům s návratem do života a k aktivizačním činnostem, znovunabytím 

kondice, jistoty a sebevědomí.  

• Pokračování v hledání prostor pro nové komunitní centrum a kanceláře organizace.  

 

Situace kolem Covid -19 obrátila směrem k seniorům nebývalou pozornost celé společnosti. Je 

i na nás, zda se tato příležitost podaří využít k diskusi, jak posílit kompetence seniorů, jak je 

motivovat a podporovat k přijetí zodpovědnosti za průběh svého stáří a nabídnout jim k tomu 

nástroje. Nebo zda zvítězí pohled, který stále vnímá seniora hlavně jako objekt péče.  

 

Postoj Právě teď! o.p.s. je jednoznačný… 
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KONTAKTY PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. 

 

Sídlo společnosti dle OR.: 

Právě teď! o.p.s.  

Fügnerovo nám. 1808/3  

120 00 Praha 2  

IČ: 2915 4901  

 

Kancelář:  

Právě teď! o.p.s.  

Nad Primaskou 27  

101 00 Praha 10  

 

 

Bankovní spojení:  

ČSOB, a.s., č. ú.:258492161/0300  

FIO banka a.s., transparentní účet č.: 2800824410/2010  

FIO banka a.s., účet vedený v EUR č.: 2501028940/2010 (Evropské projekty)  

 

 

Web a sociální sítě:  

 

Web: www.prave-ted-ops.cz  

Facebook: www.facebook.com/prave.ted.ops/  

LinkedIn: www.linkedin.com/company/prave-ted-ops  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCScKj64jdI5q6AM0GG5sgjA 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCScKj64jdI5q6AM0GG5sgjA

