
 
 
 
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci již od roku 2008 pomáhá seniorům.  

Naší vizí je, aby senioři mohli žít doma a důstojně, co nejdéle to je možné. Předcházíme ústavní 

péči. Dále pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem.  

 

Chceme pracovat na systémové změně, která budete trvalá a zohlední demografický vývoj celé 

společnosti. Populace stárne a kolem roku 2050 budou tvořit senioři téměř třetinu populace. Na to 

je třeba se připravit. Spolupracujeme proto s politickým vedením země a prosazujeme legislativní 

změny, které reagují na demografický vývoj.  

Demografické změny se dotknou také firem. Nebude dostatek lidí v produktivním věku, 

zaměstnávání seniorů bude velkou výhodou. Proto od roku 2016 pracujeme na projektu Stařešina do 

každé korporace. 

V rámci naší osvětové činnosti se účastníme různých konferencí, přednášek a pracovních skupin. 

V roce 2015 jsme třikrát navštívili OSN, v New Yorku i Ženevě, a prezentovali naši činnost a pomoc 

seniorům.  

Naším důležitým posláním je také podpora neziskových organizací, které se seniory pracují. Za dobu 

našeho fungování jsme rozdělili neziskovým organizacím téměř 30 milionů korun.  

Díky našemu projektu Doma bez obav podporujeme také jednotlivce. Známe příběhy konkrétních 

lidí, potkáváme je, pořádáme pro ně různé akce a snažíme se zůstat ve spojení s každým 

jednotlivcem.  

Naše koordinátorky péče a podpůrných služeb navštěvují klienty doma, pomáhají jim vyřídit vše 

potřebné a podporují také rodinné příslušníky, kteří o seniory pečují. Najdete nás v nemocnicích, kde 

aktivně vyhledáváme zranitelné seniory a pomáháme jim vrátit se do domácí péče, spolupracujeme 

s praktickými lékaři, s městskými částmi. Nabízíme také psychologické poradenství. 

V roce 2016 se na nás obrátilo okolo 350 lidí, kterým jsme poskytli přes 1500 intervencí. 

S některými pracujeme dlouhodobě, některým jsme poradili jen jednorázově. Každý klient je jiný a 

my tak k nim také přistupujeme.  

Díky našemu dobrovolnickému programu také propojujeme osamělé seniory s dobrovolníky, kteří 

s nimi tráví čas. Řešíme tak nejen osamění seniorů, ale také přispíváme k porozumění mezi 

generacemi.  
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