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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
Vážení čtenáři této výroční zprávy, 

rok 2021 byl devátým rokem naší činnosti. Jeho průběh byl opět
zásadním způsobem ovlivněn pandemií Covid-19. Na situaci, že se
opět nebudeme moci potkávat s našimi klienty živě, jsme již byli
technicky připraveni. Nachystaný jsme měli kvalitní a oproti
předchozímu roku více strukturovaný on-line program pro seniory
z celé ČR. Přesto nás a hlavně naše klienty zaskočilo to, jak dlouho
uzávěra trvala. Situaci nám výrazně komplikovalo, že jsme se stále
méně orientovali v platných nařízeních a spolu s našimi klienty
zažívali rozčarování z polarizující se společnosti (nejen názory na
covidová opatření a očkování). Mimořádně těžké pro nás bylo, že se
nám od klientů dostávalo informací, jak jim lockdown ve všech
směrech neprospívá, jak už se potřebují setkávat při živých
aktivitách, které je vrátí k pravidelnému režimu aktivizačních
činností, díky kterým dojde ke znovuobnovování sociálních vazeb,
komunitního života a postupnému získávání ztracené kondice.

Komplikovaná byla i realizace mezinárodních projektů Erasmus, kde
se veškeré aktivity rovněž přesunuly do on-line prostředí, díky
čemuž bylo složitější naplnit to, proč tyto projekty existují –

vzájemné sdílení zkušeností, přenos dobré praxe a tvorba
společných výstupů. Ovšem ve chvíli, kdy to konečně šlo, odletěli
na projektové setkání do Barcelony tři zástupci našich seniorů a
skvěle tam naši organizaci reprezentovali.

Zároveň to byl již druhý rok po sobě, kdy jsme mohli realizovat
méně komerčních aktivit, díky čemuž jsme opět zaznamenali nižší
příjmy.

Aby nebyly předchozí řádky vnímány jako stesky – uvědomuji si, že
je třeba pracovat s tím, co je v konkrétní chvíli k dispozici a že jsme
na tom byli všichni obdobně. Když s odstupem procházím a
hodnotím možnosti roku 2021 a vidím to, co se navzdory omezením
podařilo realizovat, cítím hrdost. Opět se potvrdilo, že naší nejvyšší
kartou jsou naši skvělí klienti, kteří se v této době paradoxně
semkli a více vzájemně sdíleli to, co umí a znají. Psala jsem o tom již
minulý rok a situace v roce 2021 se nezměnila, naopak…

Velké díky všem klientům, kteří nejsou pouhými konzumenty námi
nabízeného, ale stále více program a tvář Právě teď! dle svých
možností, představ a měnících se potřeb obohacují a rozšiřují.
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Většinu roku 2021 jsme prožili na on-line, ale jakmile to bylo možné,
okamžitě jsme se začali sdružovat. Nejdříve v malých skupinách na
Nordic Walkingu, posléze na výletech (při prvním jsme se málem
nevešli do autobusu!!) a pak to již byly větší venkovní akce typu
piknik a klobouková party. Nakonec došlo i na větší vnitřní akce z
nichž vrcholem bylo krajské kolo soutěže Babička roku.

Když na začátku roku nebylo možné se jakkoliv setkávat a některé
klienty nebavilo chodit samotné, zareagovali jsme a vyhlásili
motivační chodeckou výzvu (více níže), která měla takový ohlas, že
nakonec běžela celý rok. Přes měsíční dílčí virtuální cíle (každý sám,
ale přesto společně) jsme se dopracovali k cíli obejít rovník měřící
40.075 km. Tato meta byla překonána a finálně jsme ušli 46.485 km.

Jak jsem již psala, nejvíce času jsme s klienty prožili, na on-line.
Celkem to bylo neuvěřitelných 190 hodin programu, který byl více
strukturovaný a koncipovaný do tematických bloků a v rámci
mezigeneračních aktivit reagoval i na časté zdroje konfliktů a
nedorozumění v rodinách (rozdílný pohled na výchovu, vzdělávání,
stravování, očkování atd.). Díky formátu jsme mohli využít služeb
nejlepších lektorů ve svém oboru z celé ČR a díky dosahu jsme se stali
organizací s celorepublikovou působností.

Kolegyně Hana Čepová získala (za
druhým rokem pokračující) neutu-
chající technickou podporu klientů –
seniorů při přihlašování na on-line
speciální ocenění Cenu za pomoc
seniorům. Ocenění bylo předáno v
rámci vyhlášení ocenění Senior roku
2021 od organizace SenSen spadající
pod Nadaci Charty 77.

Bohužel se nám však nepodařilo uspět v několika výběrových
řízeních s cílem získat za dostupnou cenu prostory pro zřízení
komunitního centra, proto jsme pokračovali v modelu „kočovného
komunitního centra“, kdy jsme využívali knihovny a další prostory
po celé Praze.

Důležité bylo zahájení spolupráce s T-Mobile Magenta Experience
Center, kde se nám podařilo nalézt krom atraktivního prostoru i
partnera s obdobným pohledem na problematiku a moderní formy
práce se seniory. V jejich prostorech se nám podařilo
realizovat společenské akce i ty, které se zaměřují na vzdělávání a
práci s moderními technologiemi.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
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Čas covidový nás přiměl k realizaci déle zamýšlených, ale díky
nedostatku času (a přiznejme i setrvačnosti) stále odkládaných
změn ve správní a dozorčí radě.
Od nových členů očekáváme svěží vítr, pocit, že jsme všichni na
jedné lodi, konstruktivní tlak a inspiraci.

Největší odměnou pro nás stále zůstávají naši klienti, kteří naší
práci hodnotí třeba takto:

Ráda bych na závěr poděkovala všem našim donátorům,
podporovatelům, sympatizantům a lektorům, kteří nás nenechali
padnout a byli nám i v roce 2021 velkou oporou.

A speciální poděkování patří všem parťákům z řád Právě teď! o.p.s.
Na fotografii zleva: Ing. Hana
Čepová, předsedkyně správní rady,
Bc. Iveta Luxová, ředitelka
organizace, Bc. Petr Kocian, MHA –
člen správní rady, Mgr. Petra
Hirtlová, Ph.D. – členka správní
rady.

Fotografie byla pořízena na první
setkání v září 2021.

„Až se po mnoha letech ocitnete v naší věkové kategorii, přeji
Vám, abyste byli rovněž takto hýčkáni mladšími spoluobčany.“

Za rok 2021 jsme získali ještě jedno ocenění.
Právě teď! o.p.s. se umístilo na 2. místě v
kategorii „malá neziskovka“ v ocenění
Neziskovka roku 2021. Velmi si této ceny vážíme.

Bc. Iveta Luxová, ředitelka 
Právě teď! o.p.s.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY
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POSLÁNÍ

Jsme ryze česká, soukromá nezisková organizace závislá na 
podpoře donátorů a dárců, příp. na základě úspěšných grantových 
žádostí. 

Naše činnost se dělí na aktivizační (pro seniory) a osvětovou (pro 
veřejnost).

Pro seniory připravujeme:
• Vzdělávací aktivity
• Pohybové aktivity
• Společenské a komunitní aktivity
• On-line programy
• Mezigenerační aktivity

Od svého založení v r 2013 nabízíme seniorům kvalitní, aktuálním 
potřebám uzpůsobené vzdělávací a aktivizační programy směřující 
k udržení mentální a fyzické kondice, schopnosti orientovat se, 
ochotě učit se novým věcem a být platnými členy společnosti. 

Důraz je kladen na změnu postojů seniorů samotných, institucí a 
celkově společnosti a to hlavně ve smyslu důležitosti včasné, 
systematické a dlouhodobé preventivní péče, která se postupně 
vyprofilovala jako naše hlavní téma. Protože čím dříve se 
s podporou začne, tím výrazněji jsou ovlivněny vyhlídky seniorů 
do budoucna.
Z dlouhodobého hlediska je zároveň i jedinou možnou odpovědí 
na stárnutí populace, zvyšující se věk dožití a deklarovaná přání 
většiny seniorů žít v domácím prostředí.

Posláním Právě teď! o.p.s. je změna vnímání problematiky stáří a stárnutí v rychle se měnícím světě.
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POSLÁNÍ

Doba covidová mj. potvrdila, že paternalistický přístup není tím 
nejlepším, co můžeme pro seniory dělat.

I z tohoto důvodu nabízí Právě teď! o.p.s. seniorům prostor pro 
deklaraci skutečných potřeb a toho, co je zajímá, možnost 
seberealizace v podobě sdílení dovedností a zkušeností, realizaci 
vlastních aktivit, vzájemnou i mezigenerační diskusi i vytváření 
pozitivních vzorů.

V neposlední řadě je zde jejich humor a životní nadhled vyjádřený 
třeba takto: 

gymnastika – mozku
genealogie – návrat ke kořenům
gravitace – více táhne k zemi
glanc – neztrácet! nikdy!
gusto – žádný dišputát, ani od sebe samé
gól – dát jich ještě mnoho
gesto – ať vyniknou má, a dostává se mi jich i od druhých
glamour – jedinečnost, noblesa, milost

(asociace klientky na písmeno G v ABECEDĚ stárnutí a stáří (viz. str. 
14)

Právě teď! o.p.s. je členem
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
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Krajské (pražské) kolo soutěže Babička roku

Talentová soutěž babiček ve věku od 60 let s trvalým bydlištěm v
Praze se uskutečnila 12. října 2021 Praha, v prostorách T-Mobile
Magenta Experience Center. Vítězka reprezentovala následně
Prahu na listopadovém celorepublikovém finále v Olomouci.

(hlasování diváků) a nejstarší účastnice, která divákům předvedla,
jak nejen cvičit, abychom byli v stejné kondici, jako ona.
Konání akce finančně podpořilo Hlavní město Praha.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

Vítězky (z leva): 2. místo Dana Beňová, 1. místo Lenka Zálišová, 3.
místo Renata Jelenová

Porota
při práci:

Velkou inspirací pro všechny přítomné
se stala Jitka Vlčková (85) viz foto,
vítězka kategorie Babička sympatie
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První velké „pocovidové“ setkání:
Piknik, Klobouková party

Akce proběhla 8.6.2021 na Střeleckém ostrově v Praze.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

…na Střeleckém ostrově v Praze došlo k téměř zázraku! Po 
měsících on-line vysílání, kdy jsme se my všichni, co spolu 
kamarádíme, scházeli se pouze u obrazovek počítačů a tabletů a 
u nich velebili šikovnost a nápaditost Ivety a Hany, které pro nás 
(jako první v zemi vůbec!) on-line vysílání spustily, jsme se sešli 
na ostrově uprostřed Vltavy i na živo!....

…Musím přiznat, že zvuky okolní přírody přehlušovalo hlasité
pochvalování si dobrot, které pro nás připravil Jiří Eichner,
kuchař ze Staré gardy kuchařů a cukrářů…
…A Klobouková party? Ta se stala korunou, vyvrcholením
programu!...
…! Nádherné, velmi nápadité, originálně zpracované klobouky
se na závěr pikniku představily na přehlídce, kterou by mohl
závidět i nejeden z významných módních návrhářů. Mám pocit,
že i v Ascotu by se i členky královské rodiny, sledující dostihy
porvaly…

Jak akci vnímala jedna z našich klientek?

V
íc

e 
o

 a
kc

i:
 h

tt
p

s:
//

p
ra

ve
te

d
o

p
s.

cz
/2

0
2

1
/0

6
/1

3
/p

ik
n

ik
-s

p
o

rt
o

vn
i-

so
u

te
ze

-k
lo

b
o

u
ko

va
-p

ar
ty



9

Netradiční oslava Mezinárodního dne seniorů:
Snídaně šampionů

Akce proběhla 1.10.2021 v T-Mobile Magenta Experience Center.

Všichni, kdo pracujeme se seniory si často klademe otázku, co
senioři chtějí (potřebují, je bude bavit a inspirovat). Nám ze
zkušeností a rozhovorů vychází, že naši klienti se nebojí zkoušet
(naopak je to hodně láká) a učit se nové věci. Tím, že si nejen na
nové technologie sáhnou, ztrácí z nich obavy, posiluje to
sebevědomí atd.
Proto naše oslava ve formě pozdní snídaně, kterou pro nás produkty
zajistila společnost Danone probíhala v Vyvrcholením byla práce na 3D
tiskárnách, kde si každý přítomný vlastnoručně vyrobil a odnesl
klíčenku.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

… To dopoledne bylo bohaté na zážitky všeho druhu, počínaje
pobytem v příjemném prostředí, pohoštěním zdravými
produkty od sponzora, pestrým programem … ať už to bylo
bubnování, exkurze … zajímavostí, např. o ekologickém
pěstování bylin a okrasných rostlin přímo na pracovišti.
Roztomilý robůtek Pepper T-Dee byl středem naší pozornosti.
Možnost, vyzkoušet si práci na 3D tiskárnách, jsme náležitě
ocenili, stejně tak jako ochotu zaměstnanců, kteří byli vždy
připraveni nám pomoci při zvládání této pro nás mnohdy první
příležitosti k seznámení s touto technikou…

Jak akci vnímala tuto akci
jedna z našich klientek?
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Senior Campy na Orlíku

V roce 2021 proběhly 3 týdenní prázdninové pobyty na Orlíku. Ty
se obratem naplnily jakmile se potvrdilo, že je bude (po uvolnění
covidových opatření) možné pořádat.
Stejně, jako v roce předchozím jsme většinu aktivit přesunuli ven a
dodržována byla všechna bezpečnosti opatření, takže vše proběhlo
bez problémů.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

Oblíbené Senior Campy 
pořádáme ve spolupráci s 
Cestou zdraví, z.s.V
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…Každý rok, letos již po páté, jsem jela v
srpnu na „tábor babiček a dědečků“ (tak
to nazývá moje dcera)…
…Jsou mezi námi zajímaví, aktivní lidé,
kterým věk spíš přidal na nadšení, elánu
a radosti z toho, že předávají své znalosti
nám ostatním…
…Skvělou atmosféru pobytu doplnil
závěrečný večírek s tradičním
překvapením ve formě převleků a masek.
Letos to bylo 11 čarodějnic s písničkou a
tancem. A před odjezdem již padaly
návrhy na téma večírku příští rok…
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On-line aktivity a vzdělávání seniorů

S on-line aktivitami máme zkušenost již z předchozího roku. Přesto
pokračovala podpora seniorů s prvním přihlášením na on-line
(videonávody, telefonická podpora).
Program roku 2021 byl více strukturovaný, realizovaly se ucelené
cykly např.: Psychologie třetího věku, kurzy trénování paměti s
nejlepšími trenéry napříč republikou, desetidílný cyklus s Policií ČR,
Češtinářská osvěžovna atd.
Popularitě se těšilo pravidelné zdravotní cvičení, angličtina,
program „Čaj o páté“, kde si senioři povídali se zajímavými seniory.
Prostor by věnováni i novým a často složitým tématům.

I v roce 2021 jsme realizovali více než stovku lekcí trénování
paměti, některé v rámci grantu Hl. m. Prahy (viz dále), některé pro
městské části. Opět jsme velmi rádi realizovali tréninky paměti i pro
klienty Živá paměť o.p.s.
Realizovali jsme vzdělávací aktivity spadající do Akademie
Moderního Seniora (Akademie AMOS), jako např. kurzy a
přednášky o bezpečnosti v digitálním prostředí, workshopy
podporující schopnost kritického myšlení a mnohé další.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

On-line programy 
probíhaly na 
platformě ZOOM.
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Pohybové aktivity a výlety

Jako každý rok, i v tomto roce probíhaly (tentokrát až od půlky
června a bohužel jen do půlky října) oblíbené, pravidelné lekce
Nordic Walkingu na několika místech v Praze.

Oblast přípravy a organizování výletů a vycházek se stala
doménou, kde naši klienti převzali většinově iniciativu a připravují
si akce pro sebe vzájemně. Cíle jsou originální, výlety mají často
přidanou hodnotu. V nabídce jsou akce pro zdatné turisty, ale i
kratší trasy po Praze.

Z NAŠÍ ČINNOSTI

V programu nechyběly ani oblíbené mölkky.

V souvislosti nejen se skvělými vycházkami ale
i poutavými přednáškami a dalšími aktivitami
bychom rádi zmínili našeho klienta Karla
Pinkase (na obr. vpravo), který pro nás chystal
(a stále chystá) krásné akce a na konci roku
2021 oslavil 80. narozeniny. „Karle, moc za vše
děkujeme a gratulujeme“.
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Trénujte paměť třikrát jinak

Díky přispění Magistrátu hl. m. Prahy si s námi mohli senioři
vyzkoušet trénování paměti 3 x jinak.
Od čtyřicátníků, ale i některých seniorů občas slýcháme, že
trénování paměti ještě nepotřebují, že to začnou řešit, až na sobě
pocítí nějaké změny. To už bývá ovšem pozdě…
Uvádí se, že vývoj mozku je ukončen do 25. roku věku a od této
doby můžeme profitovat z věnování se aktivitám, které přispívají k
tvorbě kognitivní rezervy (rezervní mozkové kapacity), kterou jako
když najdeme v případě potřeby.

Pražští senioři si díky tomuto
projektu mohli vyzkoušet 3 rozdílné metody trénování paměti:

• I. Skupinové lekce s trenérem paměti
• II. Metoda FIE- Feursteinova metoda instrumentálního

obohacování
• III. Trénování paměti pomocí PC programu

PROJEKTY
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ABECEDA stárnutí a stáří

Po celý rok jsme sbírali a následně na sociálních sítích zveřejňovali
slova související se stárnutím a stářím. Cílem bylo zjistit, jak stáří
vnímáme a jak o něm přemýšlíme, jak dalece jsme omezeni
stereotypy, zda je zde prostor pro humor a nadhled, nebo toto
téma raději vytěsňujeme.

OSTATNÍ ČINNOST A AKTIVITY

Chodecká výzva Právě teď! o.p.s. 2021

Na začátku roku 2021 měla většina z nás méně pohybu a sociálních
kontaktů, než bychom chtěli a potřebovali. Nedalo se společně
cvičit, nebyly možné skupinové lekce Nordic Walking. Naráželi jsme
na častý problém, že seniory, zvyklé navštěvovat naše společné
lekce, samotné chodit nebavilo.
A proto jsme zkusmo vyhlásili lednovou „chodeckou výzvu“, kdy šel
sice každý sám, ale vize byla společná - radost z nejpřirozenějšího
pohybu, smysluplná náplň, lepší kondice a hlavně nálada. Z dílčích
měsíčních cílů typu „jdeme do Prčic“ jsme se dopracovali k rozhodnutí
obejít zemský rovník, který má 40. 075 km. Sami sebe jsme překonali
o více než 5 tisíc km. a finálně jsme ušli 46.485km.
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Jsme v kontaktu

S našimi klienty jsme v kontaktu díky pravidelnému emailovému
zpravodaji, který zasíláme téměř každý týden a odchází na více než
700 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.

OSTATNÍ ČINNOST A AKTIVITY

Právě teď! o.p.s. v médiích (výběr)

6.1.2021, rozhovor s Hanou Čepovou v programu Kolotoč Českého
rozhlasu Dvojka

25.3.2021 rozhovor s Hanou Čepovou, Zdenou Tačovskou a Evou
Kozderkovou v pořadu Sama Doma na ČT

28.6.2021 Podcast „Mluvme spolu“ Nadace Forum2000, rozhovor
se spoluzakladatelkou organizace Hanou Čepovou

25.7.2021 reportáž z letních seniorských aktivit v hlavní
zpravodajské relaci na ČT1

24.8.2021 rozhovor s ředitelkou organizace, Ivetou Luxovou na
portálu i60.cz

2.10.2021 článek o tom, jak senioři oslavili svůj mezinárodní den
ve společnosti technologií vyšel na PozitivníZprávy.cz

Více & odkazy na: https://pravetedops.cz/press-2021/

Aktivně svoje aktivity publikujeme na sociálních sítích Facebook a
LinkedIn kde máme zřízeny účty a videa z on-line programů
umisťujeme na náš YouTube kanál.
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Projekty Erasmus+

I v roce 2021 jsme i přes komplikace způsobené pandemii,
pokračovali v mezinárodních projektech Erasmus+, kde kromě on-
line setkání došlo konečně i na osobní setkání.

Academy of Modern Senior – Critical Thinking for seniors;
CriThink (projekt KA2)
Projekt. č.: 2019-1-CZ01- KA204-061149, doba trvání projektu:
10/2019 – 9/2021 (24 měsíců), prodlouženo do 3/2022.
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, který má za cíl
výměnu zkušeností a postupů dobré praxe.

Setkání probíhala pouze on-line.

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Digital inclusion of adults – let’s learn from examples of good
practices; DigiAdults (projekt KA2)

Projekt. č.: 22019-1-PL01-KA204-065528, doba trvání projektu:
9/2019 – 5/2021 (21 měsíců), prodlouženo do 10/2021.
Celková výše grantu: 55.240 EUR (částka je určena pro všech 5
partnerů projektu, na celou dobu trvání projektu).

Vedoucím partnerem projektu který má za cíl výměnu zkušeností a
postupů dobré praxe je Fundacja Edukacja i Media z Polska.

V rámci tohoto projektu proběhla
dvě živá setkání partnerských
organizací v září Rize (LOT) a v
říjnu v Barceloně (ESP).
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Intergenerational Bridge: Connect to Create (projekt KA2)

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).

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
Needs of CriticAl Thinking; CAT (projekt KA2)
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, který má za cíl hledání inovací v
oblasti výuky kritického myšlení je organizace Univerzita Sv. Cyrila
a Metoda v Trnavě (SK).

Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior
adults and incorporating them in research and analytical
activities under the label of citizen science (projekt KA2)

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, který má za cíl hledání inovací je organizace
Centrum Nowoczesnosci Mlyn Wiedzy (PL).

V rámci tohoto projektu proběhla
dvě živé setkání partnerských
organizací v září v Jesenice (SLO)
a v listopadu v Lecce (IT).
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Náklady

Nejvyšší nákladovou položkou jsou ostatní služby, což jsou
nejčastěji faktury za grafické práce a drobné reklamní a
marketingové aktivity (např. inzerce) a subdodavatelské faktury za
zajištění lekcí, pronájem prostor pro akce, dále např. členství v
Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR.

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

text častka

Mzdové náklady 704 923 Kč              

Ostatní služby 663 105 Kč              

Cestovné 150 857 Kč              

Jiné 108 301 Kč              

Zákonné sociální pojištění 75 912 Kč                

Kurzové ztráty, poplatky 69 369 Kč                

Spotřeba materiálu 47 101 Kč                

Náklady na reprezentaci 3 379 Kč                  

Náklady celkem 1 822 947 Kč          

Struktura nákladů 2021
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Příjmy/výnosy

FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

Výsledkem hospodaření organizace je zisk ve výši 19.615 Kč, který bude
převeden na účet 963 - Účet hospodářského výsledku.
Účetní výkazy jsou samostatnou přílohou této výroční zprávy.

text častka

Tržby z prodeje služeb 579 739 Kč              

Dotace Erasmus+ CriThink 33 500 Kč                

Dotace Erasmus+ DigiAdult 44 333 Kč                

Dotace Erasmus+ Bridge 91 281 Kč                

Dotace Erasmus+ CAT 103 963 Kč              

Dotace Erasmus+ SenRes 46 000 Kč                

Dotace MPO 178 500 Kč              

Dotace MČ Praha 4 80 000 Kč                

Dotace MČ Praha 5 30 000 Kč                

Dotace Nadace ČEZ 30 000 Kč                

Dotace Magistrát 198 800 Kč              

Dary 400 003 Kč              

Věcné dary 24 004 Kč                

Kurzový zisk 2 439 Kč                  

Výnosy celkem 1 842 562 Kč          

Struktura výnosů 2021
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Orgány

V roce 2021 došlo k obměně členů správní i dozorčí rady.

Správní rada
• Ing. Hana Čepová – předsedkyně, spoluzakladatelka o.p.s.
• Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D. – členka, ředitelka Centra

celoživotního vzdělávání Vysoké školy společenských věd
• Bc. Petr Kocian, MHA – člen, ředitel, spolumajitel oční kliniky

NeoVize, klinik DiaVize, UroKlinikum

Dozorčí rada
• Ing. Lenka Šťastná – předsedkyně, zakladatelka a prezidentka

Business & Professional Women Praha II
• JUDr. Hana Mesthene – členka, vedoucí advokátka AK

Mesthene&Partner
• Bc. Simona Valešová – členka, hlavní účetní ZŠ a MŠ Magic Hill a

několika dalších firem a organizací

ORGÁNY PRÁVĚ TEĎ! O.P.S.

Ředitelka organizace

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

Kontakt: e-mail: luxova@prave-ted-ops.cz, Tel.: 603 852 715
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Firemní dárci

• Oční klinika NeoVize
• Společnost Philip Morris ČR
• Nadační fond pomoci Znesnáze21
• Společnost ACTIVA, spol. s .r.o.
• Společnost emipira one s.r.o.
• Společnost IT AWACS SOLUTION

Materiální podpora

• Alza.cz – externí mikrofon pro lektora
• Danone – občerstvení na akce
• OilSeeds – občerstvení na akce
• T-Mobile - ceny na akci Babička roku
• Albi - ceny na akci Babička roku
• Decathlone - ceny na akci Babička roku
• Alcon - ceny na akci Babička roku

PODĚKOVÁNÍ
Soukromí dárci (dary nad 1.000 Kč)

• Fulínová Michaela
• Skalická Jindřiška
• Dohnalová Tatjana
• Pávová Markéta
• Adamová Marie
• Jelínkovi Ivan & Hana
• Vejražka Lukáš
• Puruckerová Marcela
• Salabová Eliška
• Valešová Simona
• Pinkasovi Marie & Karel
• Hajšmanová Věra
• Čepová Hana
• Francesconi Věra
• Hatašová Lenka
• Kočová Eliška
• Koderovi Jitka a Jan
• Lux Oto
• Luxová Iveta
• Tichá Jaruška
• Vučičevič Vlasta

• Veselý Josef & Milena
• Mandíková Veronika
• Kadlčáková Ivana
• Nová Kateřina
• Pacholíková Zdeňka
• Chvojková Jaroslava
• Malá Ludmila
• Šašková Simona
• Bětíková Anděla
• Kuželková Hana
• Červená Lenka
• Homůlková Soňa
• Huang Haodong
• Kostrůnková Linda
• Stroblová Milada
• Tréglová Lenka
• Vyskočilová Andrea
• Bernard Tomáš
• Němec Alan
• Navrátilová Monika
• Koláčková Jitka
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Dobrovolníci:

• Hana Dvořáková
• Karel Pinkas
• Jakub Rychtar
• Marta Dancingerová
• Anna Císařovká
• Clara Císařovská
• Lenka Šromová Ševítová s manželem Tomášem
• Lenka Šťastná
• Marie Pinkasová
• Táňa Dohnalová
• Zdeňka Tačovská
• Miluška Veselá
• Eva Končelíková
• Jiří Eichner
• Mirka Křížková
• Hana Čepová
• a mnozí další…

PODĚKOVÁNÍ
Za spolupráci v roce 2021 dále děkujeme:

• Alena Borhyová za Babičku roku
• Petr Opelka – technická podpora
• Simona Valešová – za to že je stále ještě v obraze
• Lucii Bartošové z T-Mobile Magenta Experience Centre
• Partnerské organizace z projektů Erasmus
• Pontias s.r.o.
• SK Aktivní Senior
• Městská knihovna Praha
• Muzeum hudby
• Krása pomoci
• Stará garda kuchařů a cukrářů ČR
• Cestou zdraví z.s. 
• SenSen
• Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging 
• AVPO
• Krajská rada seniorů
• Rada seniorů ČR
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PF 2022 A PLÁNY…
Právě teď! o.p.s. plány pro rok 2022

• Za jakékoliv vnější situace zůstat pro naše klienty místem, které je tu 
pro ně a nabízí jim maximum (v danou chvíli) možných aktivit;

• Vytváření kvalitních programů, zapojení špičkových přednášejících a 
lektorů, důraz na technologie a aktuální témata (práce s informacemi);

• Motivace k aktivnímu životnímu stylu – např. pokračováním chodecké 
výzvy;

• Prohlubování zapojení klientů do chodu organizace – zpětná vazba, 
deklarace požadavků a potřeb, sdílení zkušeností a dovedností, 
vzájemné vytváření programů klienty atd.;

• Pokračování ve vyhledávání a prezentaci pozitivních seniorských vzorů;
• V rámci snahy o větší transparentnost se pokusíme získat značku 

spolehlivosti;
• Nevzdávat hledání vhodných a finančně dostupných prostor pro zřízení 

nového komunitního centra, ale vzhledem k situaci se jeví jako 
mnohem důležitější zprostředkovat kvalitní program v prostorech 
zapůjčených;

• Zjistit, zda by pro nás dávalo smysl žádat o status sociální služby;
• Nadále se věnovat získávání financí na provoz organizace a rozšiřování 

jejich služeb;



KONTAKTY

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, e-mail: info@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


