Život 90

Výroční zpráva za rok 2016

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí,
v Životě 90 máme za sebou další
rok týmové práce, jejímž cílem pro
nás bylo, aby senioři ve všech fázích
a etapách stárnutí byli spokojení,
soběstační, v bezpečí. Chtěli bychom,
aby takových, kteří žijí dlouho a užívají
si to, bylo co nejvíc. A chceme jim v tom
pomáhat.
Proto neustále vymýšlíme, jak
zlepšit naše služby. Jak je udělat
dostupnější. Jak víc pomoct rodinám,
aby mohly samy pečovat, měly dost
informací a nemusely se bát. Jak

to udělat, aby nikdo nemusel čelit
domácímu násilí nebo ústavnímu
týrání. Jak a čím přispět, aby se

Stále vymýšlíme, zhodnocujeme,
inovujeme. A hlavně spolupracujeme.
Jsem hrdý na to, že o lidech, kteří
do Života 90 patří jako zaměstnanci,
externisti nebo dobrovolníci, můžu říct,
že pro ně naše organizace a její klienti
není práce, ale poslání. Jsem rád, že
Vám můžu roční snahu těchto lidí svým
jménem předložit ve výroční zprávě za
rok 2016. Čtěte ji, prosím, pozorně a za
čísly, které uvádíme, si představujte
konkrétní seniory, konkrétní rodiny,
konkrétní pocity a touhy.
Děkujeme.

přetížení pečující nebo podhodnocený
personál takového násilí nedopouštěli.

Jan Lorman
ředitel Života 90

Poslání Života 90
Život 90 poskytuje služby seniorům
a jejich blízkým a podporuje je, aby
každý mohl užívat svoje stáří a co
nejdéle důstojně žít v prostředí
vlastního domova.

Naše služby
Tísňová péče Života 90
Jsme moc rádi, že lidí, kteří mají
doma naše tísňové tlačítko a my
jim tak můžeme být nablízku, když
nás potřebují, přibývá. V roce 2016
jsme dohlíželi na bezpečí celkem
971 křehkých lidí, kteří žijí sami. Jejich
průměrný věk byl 84 let. Za rok 2016
má náš nonstop fungující dispečink
za sebou 58 269 kontaktů s uživateli –
pravidelné volání jednou týdně,
zajišťování pomoci, zodpovídání otázek
atd. Službu vedla Lenka Ryšavá.

Systém funguje výborně, maminka
nám vždy nadšeně hlásí, že si
s vámi popovídala nebo že už je
„odhlášená“. Jsme vám velmi
vděčné, že jste nám umožnili
tuto úžasnou péči využívat a že
instalace proběhla taky rychle.
Pro nás všechny je to velká pomoc
a pocit bezpečí.
(Lenka K. a Alena S., jejichž 89letou
maminku jsme napojili do našeho
systému tísňové péče)
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Máme velkou radost, že si nás jako spolehlivého charitativního partnera vybrali pořadatelé hned několika zásadních akcí:
l

l

l

V březnu jsme se stali partnerem Mezinárodního filmového festivalu
Febiofest – Praha, který nám věnoval výtěžek ze svých speciálních
charitativních projekcí.
V květnu jsme se stali příjemcem výtěžku charitativního závodu dračích
lodí od Rotary Club Prague.
V průběhu první poloviny roku za nás v soutěži TV Nova Tvoje tvář má
známý hlas soutěžila herečka Iva Pazderková.

Poradenství
V rámci našich bezplatných poraden
s námi svoje problémy a přání osobně
nebo e-mailem řešilo 1403 lidí. Nejvíce
se zajímali o sociálně-právní oblast,
využívali psychologickou poradnu
nebo potřebovali pomoct se základní
problematikou z oblasti sociálních
služeb. Poradenství vedla v roce 2016
Dana Kroupová a Michal Kniha.

Pečovatelská služba
Pomáhali jsme celkem 48 lidem, jejichž
průměrný věk byl 85 let, se vším,
na co jim v jejich domovech nestačí
síly – s nákupy, s úklidem, s péčí o ně
samotné. Jedna návštěva našich
pečovatelů trvala průměrně 105 minut.
Tým pečovatelů vedla Petra Machová,
Renáta Růženská a Renáta Hejlová.

Vzdělávání seniorů
a jejich volný čas
Dál jsme zaznamenávali zvyšující se
poptávku po jazykových kurzech,
lekcích počítačů a odborných
přednáškách na různá témata.
V 74 různých kurzech jsme nabídli
možnost smysluplně trávit čas,
poznávat nové přátele, zvyšovat svoje
kompetence nebo naopak využít
toho, co už umíme. Dál zachováváme
a akcentujeme koncept, kdy seniorské
kurzy vedou seniorští lektoři, a tak se
dvojnásobí přínos našich aktivizačních
programů. Centrum denních služeb
a Akademii seniorů, které programy
pořádají, vedla Aneta Zápotocká.

Senior telefon
Linka zůstala i v roce 2016 zcela
anonymní a bezplatnou službou, kterou
je možné využít odkudkoli 24 hodin
denně. S důvěrou se na nás obrátilo
celkem 33 441 volajících. Zvýšila se
náročnost hovorů – senioři i jejich blízcí
se na nás obracejí se stále závažnějšími
problémy (týrání, domácí násilí, kauzy
tzv. „šmejdů“ apod.). Tomu bohužel
V noci nám volala osmdesátiletá
Jana. Stará se o svého umírajícího manžela, kterého v noci trápí
noční můry, křičí a nespí a Janu
nepoznává. Nevěděla, co si počít,
tak vytočila 800 157 157. Společně jsme zvládli pána zklidnit
a s Janou jsme pak dlouho mluvili
o všem, co ji trápí nebo ubírá síly.
Rozloučili jsme se nad ránem
a Janě v hlase kromě únavy zněl
malinký úsměv.

napovídají i čísla: vedli jsme 385 hovorů
se sebevražednou tematikou,
585 hovorů s tematikou domácího
násilí a 975 hovorů s problematikou
týrání. Senior telefon vedla Dana
Kroupová a Michal Kniha.

Odlehčovací služba
Je pro nás samozřejmostí, že
v pobytovém odlehčovacím centru
poskytujeme služby a rehabilitaci na
vysoké úrovni, půjčujeme kompenzační
pomůcky. Na čem nám záleží úplně
stejně, je rodinná atmosféra a radost
našich klientů z toho, že jsou na světě.
Věnujeme se společným aktivitám
a zapojujeme klienty do dění v celém
našem domě – navštěvujeme s nimi
kurzy, bereme je do Divadla U Valšů.
Často vyrážíme na výlety, které jsou
pro seniory v takto vysokém věku
obrovským zážitkem a potěšením.
Službu vedla Alena Špaková a Eva
Dvořáková.

V Životě 90 se cítím opravdu dobře
a každá návštěva mě baví – já si
tady odpočívám! Ze všech stran
dýchá pohoda a přátelská atmosféra, potkávám spoustu zajímavých
lidí a dozvídám se věci, o kterých
bych jinak nevěděla. Třeba na
kurzu břišních tanců se učím, jak
velmi příjemným způsobem cvičit
svaly a ještě je přitom legrace. A na
angličtině se nemusím stydět, když
slovíčka vypadnou…
(Marcela Fojtíková, klientka)
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Dobrovolnictví
Bez pomoci a podpory dobrovolníků,
kteří věnují nám i našim klientům
svůj čas a energii, bychom nebyli

Byla jsem zde poprvé a jsem „unešená“. Krásné, vlídné prostředí, veselé
a zvídavé seniorky, ochotné se stále
učit něco nového a s chutí se smát.
Jsem mile překvapena a ráda se
zapojím.
(Jitka Urbanová, návštěvnice
dne otevřených dveří v Životě 90)
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tím, čím jsme. Dobrovolníci se
vinou jako zlatá nitka celým naším
komunitním centrem – vedou kurzy,
pomáhají při jednorázových akcích
jako je běh Seniorská míle nebo
Vánoční projížďka Prahou, nebojí
se zapojit, když potřebujeme něco
přestěhovat nebo natřít, pomáhají
nám s administrativou nebo vyrážejí
jako doprovod s klienty odlehčovacího
centra s vozíky a chodítky na výlety,
komunikují s osamělými klienty naší
tísňové péče. Za rok 2016 pro nás
takto zdarma odpracovali 5 668 hodin.
O dobrovolníky v Životě 90
pečovaly Štefánie Staňková a Petra
Hamerníková.

Návštěvy přátel
Za zvláštní zmínku stojí projekt
přátelských návštěv, který nám dělá
velkou radost a stále se rozrůstá.
Vytváříme stabilní tandemy mladších
a aktivních seniorů dobrovolníků se
staršími osamělými nebo imobilními
seniory. Tyto dvojice se pravidelně
jednou týdně setkávají v domácím
prostředí a tráví spolu čas na základě
společných zájmů a potřeb. V roce
2016 spolu tyto dvojice strávily celkem
2 592 hodin. O přátelské návštěvy se
v roce 2016 starala Markéta Dlouhá.

Život 90 v roce 2016
l

l

l

Naši pečovatelé strávili u klientů
2894 hodin při 1971 návštěvách.
Celkem 802krát jsme vyjeli
k uživatelům tísňové péče, kteří
potřebovali pomoc, protože
upadli, cítili se špatně nebo nás
potřebovali z jiného důvodu.
Nejstarší klient naší tísňové péče
se narodil v roce 1915.

l

l

Celkem 44krát se sešel Klub
Kontakt – odborně vedené setkání
osamělých lidí ve vysokém věku,
kteří si chtějí popovídat, probrat
oblíbený film, prostě mít někoho
na blízku.
548 žen a mužů u nás navštěvovalo
kurzy jazyků, pohybu, malování,
keramiky, tance, počítačů a dalších
aktivit.

l

l

2787 lidí využilo měsíčně naši
bezplatnou linku Senior telefon.
Volali senioři, kteří se nám
svěřovali se svými starostmi,
i jejich blízcí, kteří se zajímali např.
o spolehlivé kontakty, o pobytová
zařízení nebo se svými starostmi,
kdy o své seniory pečují doma.
Průměrný věk klientů našeho
odlehčovacího centra bylo 89 let,
nejstarší uživatelce bylo 100 let.
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Divadlo U Valšů
Profesionální divadelní scéna
v bezbariérovém prostoru je nedílnou
součástí našeho komunitního centra.
Je vstřícná seniorskému publiku
repertoárem, cenou i časem, kdy se
produkce koná. Je skvělým doplňkem
našich aktivit a divadlo je hojně
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využíváno klienty našich dalších
služeb i lidmi, kteří nás zatím vůbec
nepotřebují. V roce 2016 jsme pro
radost a pobavení našeho publika
odehráli 82 divadelních představení,
talkshow a filmů. Divadlo U Valšů vedla
v roce 2016 Blanka Lormanová.

Finance a fundrasing
Náš rozpočet je poskládán z darů
od individuálních i firemních dárců,
z příspěvků od nadačních fondů
a nadací, z dotací ze státního rozpočtu
a z naší vlastní činnosti. Všech dárců
si velmi ceníme a vážíme si vzájemné
důvěry, která mezi námi panuje.
Klub přátel Života 90 měl ke konci

roku 2016 tisíc členů. Evidovali
jsme 103 dárců, jednorázových
i pravidelných. Zorganizovali jsme
několik fundraisingových akcí –
benefiční představení V rytmu swingu
buší srdce mé v Národním divadle nebo
charitativní běh v červených šatech
Red Dress Run.
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Naši klíčoví partneři
Nadace České spořitelny, JT
International, s.r.o., Deloitte Advisory,
s.r.o., Česká spořitelna - penzijní
společnost a.s., innogy Česká republika
a.s., innogy Energie, s.r.o., Nadace
Agrofert, GECO, a.s., Rotary Club
Prague International, Pfizer, s.r.o.,

V roce 2016 procházela organizace
Život 90 v rámci projektu „Udržitelný Život 90“ procesem přípravy
strategického plánu rozvoje organizace do roku 2022. V průběhu října
až prosince proběhla tři výjezdní
zasedání k tématu tvorby strategického plánu, marketingu a fundraisingu. Celá organizace společně

Siemens, s.r.o., Česká lékárna holding,
a.s., Nadace Nova, Weil, Gotshal nadační fond, TEVA Pharmaceutical
ČR, s.r.o., Alza.cz a.s., Febiofest s.r.o.,
Pharmazet Group s.r.o., Výbor dobré
vůle - Nadace Olgy Havlové, Botanicus,
spol. s. r. o., Pragomedica, s.r.o.

hledala odpověď na otázky ‚z jakého
důvodu‘ a ‚s jakým cílem‘ vykonáváme svou práci, abychom dokázali co
nejlépe definovat, jaká forma podpory či který její aspekt našim klientům a těm, kteří jsou jim nablízku,
schází. Současně proběhla evaluace
spokojenosti klientů se službami,
které poskytujeme.

Naše vztahy s veřejností
Kromě toho, že se snažíme kontinuálně
budovat povědomí veřejnosti o naší
činnosti a službách, je naším cílem
vnášet a připomínat témata, na která
má společnost sklon zapomínat nebo

je přehlížet. Jde zejména o postavení
seniorů v Česku a problematiku
domácího násilí a týrání, kterou jako
jediní od roku 2006 u této skupiny
kontinuálně sledujeme.

Zpravodaj Života 90
Komunikujeme jak tradičními
papírovými metodami, tak on-line.
Měsíčně vydáváme Zpravodaj Života
90, který se tiskne se v průměru
500 kusů měsíčně, a slouží zejména
klientům našich aktivizačních
programů, 121 zájemců si Zpravodaj
předplácí a nechává zasílat domů a je
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s námi tak v kontaktu, i když už jim
například zdraví nedovoluje přijet za
námi. Kromě toho odebírá Zpravodaj
elektronicky 121 předplatitelů a členů
Klubu přátel Života 90.

Webové stránky Života 90
V roce 2016 jsme provozovali tři weby.
Stránka www.zivot90.cz
informuje o našich službách
a aktuálním programu. Stránka
www.zitdeledoma.cz ukazuje
přehledně, jaké služby jsou v Česku
dostupné a nápomocné s péčí o seniory.
Na stránce je také k nalezení unikátní
dotazník, po jehož vyplnění dostane
Ráda bych našla osamělou
maminku s dceruškou nebo
synáčkem z Brna, se kterými
bychom si vzájemně zkrášlily
život. Těším se na Vás!
(inzerát v mezigenerační seznamce
na www.seniorum.cz)

zájemce konkrétní informace o službě
nejvhodnější pro konkrétního člověka
v konkrétní lokalitě.
Web www.seniorum.cz slouží jako
informační portál pro seniorskou
cílovou skupinu, přináší informace
o dění v kultuře, politice, počasí,
cestování atd. doma i ve světě. Velmi
využívané jsou zdejší on-line poradny
(právní, sociální, léková, diabetickopodiatrická atd.) a mezigenerační
seznamka, kterou jsme spustili v rámci
kampaně Babička je lepší než auto,
kde se seznamují babičky a dědečkové
s rodinami, které prarodiče postrádají.
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Z mediálního monitoringu za rok 2016
l

l

l

l

l

l

Hlavní zpravodajská relace České televize Události se v průběhu roku
věnovala naší lince důvěry Senior telefon, Odlehčovacímu pobytovému
centru, tématu opuštěnosti seniorů během letních měsíců nebo
problematice seniorských exekucí.
U příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech jsme uspořádali
tiskovou konferenci. Naše data a sdělení následně reflektovaly servery
Týden.cz a Novinky.cz, televize Barrandov, Český rozhlas Radiožurnál
a Dvojka, Studio 6 České televize, Česká tisková kancelář, Studio ČT24.
Potřebě vzdělávat se i v seniorském věku se věnovala Mladá Fronta Dnes.
Ohrožení seniorů chudobou a samotou rozebíraly Lidové noviny.
O premiéře našeho Divadla U Valšů Drahá Mathilda informovaly Události
v kultuře, kulturní rubrika Práva a další.
Našemu projektu mezigenerační seznamky Babička je lepší, než auto
věnovala TV Nova dvacetiminutovou reportáž v magazínu Víkend, Česká
televize zařadila náš spot k seznamce v lednu a v dubnu mezi charitativní
projekce na všech svých kanálech.
Akademii pro seniory jsme představili v pořadu České televize Sama doma.

Zahraniční partneři
Dlouhodobě spolupracujeme se
zahraničními organizacemi, které se
zabývají podobnými věcmi jako my –
zajímají se o život seniorů, bojují za
jejich práva, za jejich plné zapojení
do společnosti, poskytují jim sociální
a zdravotní služby, lobbují za jejich
zájmy. V roce 2016 jsme spolupracovali
především se třemi organizacemi –
s Age Platform Europe, s International
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Federation on Ageing a s HelpAge
International. Spoluúčastnili jsme
se také dvou konkrétních projektů –
Promoting Age Friendly Development
zaměřeném na podporu lidských práv
a MeetNature, který ukázal seniorům
nové možnosti cestování a poznávání
přírody. V roce 2016 vedl zahraniční
agendu Oldřich Staněk.

Hospodaření v roce 2016
Výnosy
Tržby za služby a zboží
Ostatní výnosy
Prodej majetku
Nadace a dárci
Provozní dotace

Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Pojistné pokuty a úroky
Poskytnuté členské příspěvky
Odpisy

34 651 614 Kč
9 725 950 Kč
945 010 Kč
16 814 Kč
6 278 888 Kč
17 684 952 Kč

36 229 807 Kč
4 658 265 Kč
8 837 381 Kč
21 478 964 Kč
18 298 Kč
611 405 Kč
33 214 Kč
592 281 Kč

Zprávu auditora o ověření účetní závěrky Života 90, z. ú.,
sestavené ke dni 31. 12. 2016 vyhotovila firma AVAM PLUS, s. r. o.
Výrok auditora je bez výhrad.
Plná verze výroční zprávy včetně účetní závěrky je ke stažení na našich stránkách.
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Orgány Života 90
Život 90, z. ú., U 298 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární orgán - ředitel:

Správní rada:

Mgr. Jan Lorman

předseda správní rady:

členové správní rady:

Zakladatelé:

MgA. Vlastimil Venclík

Mgr. Jan Lorman
Mgr. Blanka Lormanová

místopředseda správní rady:

Ing. Ladislav Čechák
PhDr. Jiří Flutka
Jaroslava Janoušková
Prof. MUDr. Jan Pirk
RNDr. Jiří Schlanger

MUDr. Zdeněk Kalvach

Důležité kontakty
Život 90, z. ú.

Tísňová péče

Zahraniční spolupráce

www.zivot90.cz
IČ: 00571709

Lenka Ryšavá, vedoucí
Tel.: 222 333 570,
e-mail: lenka.rysava@zivot90.cz

Zuzana Grófová, tajemnice
Tel.: 775 882 128,
e-mail: zuzana.grofova@zivot90.cz

Senior telefon

Fundraising, péče o dárce

Magdalena Pavlíčková, vedoucí
Tel.: 222 333 568,
e-mail: magdalena.pavlickova@zivot90.cz

Tereza Sobotová
Tel.: 605 444 334,
e-mail: tereza.sobotova@zivot90.cz

Centrum denních služeb
a aktivizační programy

Bankovní spojení

Bezplatná nonstop linka
Senior telefon: 800 157 157
Adresa sídla
Karoliny Světlé 18, Praha 1

Informační centrum/
recepce
Pavla Šimůnková
Tel.: 222 333 555,
e-mail: info@zivot90.cz

Odlehčovací a rehabilitační
centrum
Eva Dvořáková, vedoucí
Tel.: 222 333 548,
e-mail: eva.dvorakova@zivot90.cz

Pečovatelská služba
Renáta Hejlová, vedoucí
Tel.: 222 333 544,
e-mail: renata.hejlova@zivot90.cz
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Aneta Zápotocká, vedoucí
Tel.: 739 477 609,
e-mail: aneta.zapotocka@zivot90.cz

Poradenské centrum
Terezie Šmídová, vedoucí
Tel.: 222 333 565,
e-mail: terezie.smidova@zivot90.cz

Dobrovolnické centrum
Petra Hamerníková, vedoucí
Tel.: 777 494 193,
e-mail: petra.hamernikova@zivot90.cz

Česká spořitelna, Číslo účtu:
1937604369/0800

Webové stránky
www.zivot90.cz
www.facebook.com/zivot90
www.zitdeledoma.cz
www.seniorum.cz
eshop.zivot90.cz

