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Už 27 let ovlivňuje Život 90 životy dříve narozených
v České republice. A my všichni v organizaci věříme,
že k dobrému. Život 90 se za dobu své existence
rozrostl a dal by se přirovnat ke skutečně košatému
stromu s velkým množstvím výhonků i ovoce. Tu a tam
se některé mohou zdát zplanělé, ale kořeny i kmen
jsou dobré a zdravé.
Jaroslav Lorman / ředitel Života 90

S

ilnou větev Života 90 plodící ovoce tvoří
advokační činnost. Pozorně sledujeme, co se
v seniorské problematice i v politice děje, a snažíme
se zasahovat do dění. Jedním z plodů je mj. vyhraná
nesnadná válka o očkování proti pneumokokům,
které bylo nastavené vůči seniorům diskriminačně.
Dnes se mohou senioři nechat proočkovat zdarma
vakcínou stejné kvality jako ostatní občané. Svého
zástupce máme v Radě vlády pro seniory a stárnutí
populace, sledovali jsme dění kolem navrhovaných
úprav zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
Spolupracujeme s několika právníky, kteří poskytují
zdarma právní poradenství a zastávají se seniorů
v obtížných situacích. Naši pracovníci na lince
důvěry Senior telefon se denně setkávají s příběhy
o nespravedlnosti a křivdách vůči starým lidem,
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kterým poskytují pomoc. Stejně jako každý rok
i v tom uplynulém jsme zorganizovali mezinárodní
konferenci Stáří spojuje a vyslali do české
společnosti poselství s konkrétními návrhy na
zlepšení situace starších spoluobčanů.
I v roce 2017 jsme pomáhali stovkám seniorů
v rámci registrovaných sociálních služeb. Zdi
našeho komunitního centra plnily pravidelně
stovky účastníků kurzů jazyků nebo sportovních či
výtvarných aktivit. Desítky a snad i stovky seniorek
a seniorů navštívily přednášky a besedy na důležitá
aktuální témata z oblasti lékového poradenství,
finanční gramotnosti aj. Bezpočet seniorů navštívil
naše Divadlo U Valšů, ať už divadelní nebo filmové
představení nebo besedu se zajímavým hostem.
Nepočítám, kolik starších lidí usedlo v naší klubové

:
0
9
a
t
o
v
i
Z
i
n
Pos l a

kavárničce v prvním patře, kolika se podařilo
seznámit se s prací na počítači nebo na tabletu,
kolik napsalo své první e-mailové zprávy, založilo
si profil na facebooku nebo poprvé skypovalo se
svými dětmi v cizině. Krásnými výrobky z našich
výtvarných dílen se může potěšit každý, kdo navštíví
naše sídlo v Praze na Starém Městě.
Naše kolegyně a kolegové z pečovatelské služby
pomáhali v bytech desítkám seniorů. Stejně tak
navštěvovali osamělé seniory naši dobrovolníci, aby
si společně popovídali, zahráli hru nebo vyrazili
na procházku. Desítky starých, většinou křehkých
seniorů pobývaly v našem ‚rodinném‘ odlehčovacím
centru, využily podpory fyzioterapie a rehabilitace,
jezdily na výlety s našimi kolegy a dobrovolníky.
Už zmíněná linka důvěry zprostředkovala stovky
rozhovorů s lidmi, kteří se cítili sami nebo si
nevěděli rady ve složité životní situaci. Rodina
klientů naší tísňové péče se opět rozrostla o stovky
nových uživatelů, kteří patří k těm nejkřehčím.
Abychom tuto službu zlepšili, absolvovali jsme
kromě „běžného“ vzdělávání také speciální běh
Impact First v rámci Impact Hubu za podpory
Nadace České spořitelny.
Rok 2017 byl také rokem zrodu nového strategického
plánu a proměn managementu organizace. Učinili
jsme důležitá rozhodnutí o směrech, kterými
se organizace do budoucna vydá. Padlo také
rozhodnutí o proměně značky a způsobu mediálního
vystupování organizace, na jehož plody se můžete
těšit ve druhé polovině roku 2018.
Rok 2017 bude také navždy spojený se smutnou
událostí. V červnu nás opustila spoluzakladatelka
naší organizace a dlouholetá manažerka Divadla

U Valšů, paní Blanka Lormanová.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem svým kolegyním a kolegům, kteří
odvádějí skvělou a záslužnou práci, ať už
přímo v kontaktu s našimi klienty, nebo
v zázemí organizace. Ačkoliv právě oni
zpravidla výroční zprávy nečtou, je třeba
připomenout, že pracují v době změn
a revizí, které taková organizace, jako
je ta naše, po 27 letech svého fungování
potřebuje.
Chtěl bych také poděkovat všem
partnerům, dárcům, přátelům,
dobrovolníkům, bez kterých by naše
práce byla možná jen velmi obtížně, zda vůbec.
Zvláštní dík také patří všem našim blízkým,
rodinným příslušníkům, partnerkám a partnerům,
kteří nás podporují a jsou leckdy svědky našich
pracovních zápasů a dilemat.
Držte nám do dalších let palce. Organizace Život 90
má našlápnuto do budoucnosti opravdu ambiciózně.
Kéž je to k dobru těch, kteří jsou naším raison d’être,
totiž těch dříve narozených.

Vas Jaroslav Lorman
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Průměrný věk všech uživatelů
služby je 85 let.

Jsme rádi, že službu Tísňové péče Života 90 můžeme poskytovat na celém území
České republiky.
Vedoucí služby / Lenka Ryšavá / Lenka Víznerová

S

lužba je určena lidem, u nichž je větší riziko, že
se v krizových situacích nedovolají adekvátní
pomoci. Jedná se tedy zejména o seniory či
hendikepované, kteří žijí sami.
Službu poptávají předně samotní zájemci nebo
jejich rodinní příslušníci, dále pak pracovníci
sociálních odborů a sociálních nebo zdravotních
služeb. Služba Tísňové péče zajišťuje uživatelům
pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně.
Zájem o naši službu roste, měsíčně se o službě
informovalo kolem 80 potenciálních zájemců.
Naše služba má velký potenciál a intenzivně se
věnujeme jejímu rozvoji a zefektivnění. Je pro nás
velmi důležité, aby člověk zůstal co nejdéle ve svém
přirozeném domácím prostředí a ve své komunitě,
a to i ve vysokém věku.
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V roce 2017 nam
pocet uzivatelu narostl
na cislo 835.
V rámci dotačního programu Rozvoj a obnova
materiálně-technické základny sociálních služeb
jsme od MPSV získali 9 mil. Kč na technologickou
obnovu naší tísňové péče. V rámci projektu
modernizujeme nejen dispečink tísňové péče, ale
také koncová zařízení, což klientům přinese nové
funkce a vyšší uživatelský komfort. Díky podpoře
MPSV také budeme moci zvýšit počet uživatelů naší
tísňové péče – komplexní sociální služby, která byla
v celostátním nezávislém průzkumu vyhodnocena
jako nejkvalitnější z celé ČR. (zdroj: www.podporaprocesu.cz)
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Přibližně 300 uživatelů je ve
věku 90–100 a více let.
Celkem jsme volali na pomoc
985 pomáhajících subjektů.
Na pomoc našim uživatelům
jsme poslali 433x naši smluvní
výjezdovou službu v Praze a okolí,
22x jsme poslali výjezdovou
službu v Českých Budějovicích.
Denně obvoláme přes
100 uživatelů naší služby.
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Naše bezplatná nonstop anonymní služba nabízí seniorům
a jejich pečujícím intimní prostor pro sdílení svých pocitů,
doprovází je krizovými situacemi a poskytuje i cenné rady.
Vedoucí služby / Magdalena Pavlíčková

S

enior telefon prošel v roce 2017 transformací
a „návratem“ ke svému poslání. Služba se
z krizové linky rozrostla na tři pilíře pomoci:
telefonickou krizovou pomoc, doprovázení
(naslouchání) osamělých seniorů a sociálně
právní poradenství. Službu poskytujeme nonstop,
anonymně a bezplatně ve všech krajích ČR už 27 let.
Naši odborně vyškolení pracovníci poskytli
v roce 2017 telefonickou pomoc 15 864 klientům
(tzn. spojené hovory, ztracená a zmeškaná volání).
Nejčastěji se na nás obraceli klienti z Prahy,
Plzeňského a Moravskoslezského kraje. Podporu
a pomoc vyhledávali především senioři (95 %), pro
radu se k nám stále častěji obraceli i pečující (5 %).
Rok 2017 byl z našeho pohledu perný, zvýšila se
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i náročnost hovorů, čemuž odpovídají
i čísla: bylo poskytnuto 3809 hovorů
v rámci služby – doprovázení
(naslouchání), 2752 hovorů s tematikou
sociálně právního poradenství a 6483
– hovorů v rámci telefonické krizové
intervence.
Počet volajících se ustálil na průměrně
1320 volajících měsíčně, snížil se počet
zneužití linky a zvýšily se hovory právě
v oblasti doprovázení (naslouchání)
osamělých seniorů.
Práce s klienty po telefonu je pro naše konzultanty
linky důvěry velmi psychicky náročná, a proto
se konzultantům ze strany Života 90 dostává vší
potřebné podpory. Po každém obtížném hovoru
mají možnost prokonzultovat daný případ či postup
s intervizorem Senior telefonu.

Jedina nonsto
p linka duvery
seniory a jeji
pro
ch blizke v Ces
ke republice
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Centrum denních služeb usiluje o zachování co nejvyšší míry soběstačnosti
seniorů díky široké nabídce krátkodobých i dlouhodobých programů
aktivizačního, edukačního a volnočasového charakteru.
Vedoucí služby / Aneta Zápotocká / Lucie Rybyšarová

V roce 2017 bylo
uskutecneno celkem 33 kurzu
kazdy tyden.
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Kurz sebeobrany
Seniorska
mile

Akademie seniorů je vzdělávací institucí pro seniory
a klientům nabízí širokou nabídku jazykových kurzů.
Vedoucí služby / Aneta Zápotocká / Lucie Rybyšarová

J

ejich jedinečnost spočívá v tom, že kurzy jsou
převážně vedeny dobrovolníky, a to nejčastěji
v seniorském věku. Využívá tak potenciálu seniorů
k jejich vlastnímu rozvoji i k realizaci programů pro
ně samé.
Akademie seniorů si klade za cíl podporu aktivního
přístupu seniorů k dalšímu vzdělávání i udržení či
nabytí nových kontaktů. Ukazuje veřejnosti, že i ve
stáří se člověk může dále vzdělávat a být aktivní.
Pomáhá zajistit klientům kvalitní a důstojné stárnutí.
V roce 2017 se podařilo realizovat celkem 37 kurzů
týdně.
Senioři měli v roce 2017 na výběr pestrou škálu
jazykových kurzů – angličtinu, němčinu, španělštinu,
francouzštinu, italštinu a latinu.

Kurzy Akademie senioru
pravidelne navstevuje pres
200 klientu.
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Poradenské centrum hraje významnou roli
v celém komplexu služeb Života 90.

V

únoru 2017 byla rozšířena bezplatná
právní poradna. Zástupci advokátní
kanceláře dochází 1x týdně na 2 hodiny.
Další právní poradnu se nám podařilo
rozšířit v srpnu. Zástupce advokátní
kanceláře dochází 1x měsíčně na 3 hodiny.
Aktuálně tak je zajištěno bezplatné právní
poradenství 3x v týdnu a jednou měsíčně
4x v týdnu.

Vedoucí služby / Terezie Šmídová

S

eniorům a pečujícím rodinám nabízíme pomoc
ve 3 oblastech:

1. Sociální odborné poradenství
2. Právní poradenství
3. Psychologické poradenství

V ramci odborneho
socialniho
poradenstvi
jsme poskytli rady
a pomoc celkem
1269 klientum.
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Ambulantní: ........................................................109 osob
Terénní: ............................................................... 97 osob
Telefonické: .........................................................417 osob
Písemné: .............................................................121 osob
Poradna pro neformální pečující: ....................... 287 osob
Poradenské koutky v Ústřední vojenské nemocnici
a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady: ........ 238 osob
Klub kontakt/ svépomocná skupina: ...........................271
kontaktů (na setkání v průměru 6 osob)

aždý týden pořádáme v našem sídle tzv.
svépomocné skupiny, určené přímo těm,
kteří pečují o své blízké doma. Ti se zde
nejen dovědí potřebné informace a tipy, ale
také se můžou svěřit se svými zkušenostmi

Pravniho
poradenstvi vyuzilo
za rok 2017 celkem
463 uzivatelu.

a podělit se o ně s ostatními. Každé pondělí
také funguje poradna pro pečující osoby a dále
bezplatné psychologické či mezigenerační
poradny, které se nám v roce 2017 podařilo
rozšířit.

Psychologicka pomoc
byla poskytnuta
v ambulantni poradne
99 klientum.

Seminare a prednasky

N

aše klienty chceme především edukovat, tak
aby byli sami schopni některým problémům
předcházet. V rámci právní poradny se konaly
2 bezplatné přednášky na téma omezení
způsobilosti k právním úkonům a dědické právo.
Přednášky navštívilo celkem 25 osob.
Během roku 2017 byly v rámci Poradenského
centra uspořádány 4 semináře zaměřené na
neformální pečující o seniory a 2 workshopy pro
odbornou veřejnost pracující i s neformálními
pečujícími. Semináře navštívilo celkem 35 osob.
Workshopy navštívilo 27 odborníků.

Novy software

P

ro sociální odborné poradenství byl zaveden nový
program Orion, do kterého sociální pracovnice
zaznamenávají průběh poradenského rozhovoru, individuální
plánování, důležité dokumenty, plánování služby,
administrativní a statistické údaje.

V

srpnu 2017 se též podařilo rozšířit
bezplatnou psychologickou poradnu
v průměru o 12 hodin oproti roku 2016!
Chceme být našim klientům nablízku, proto
jsme rozšířili naše poradny i do 2 pražských
nemocnic – ÚVN a FN Královské Vinohrady.
Těší nás, že našich bezplatných služeb
využilo 238 lidí.
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Smyslem naší práce je nejen zajistit celodenní péči o seniory, ale především
přinést úlevu pečujícím, kteří si potřebují odpočinout a nabrat nové síly.
Vedoucí služby / Eva Dvořáková

V

rátit klientům chuť a radost do života
se stalo naším posláním. A to se nám
daří díky různorodým aktivitám, kvalitní
rehabilitaci a individuálnímu přístupu.
Naše klienty se snažíme zapojit do dění
v celém domě. Mají možnost navštěvovat naše
jazykové, počítačové a výtvarné kurzy, pobavit
se v divadle, rozšířit své znalosti na našich
přednáškách a poznat zajímavé lidi.
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na našem
y si zakoupíte
Naše v ýrobk

e -shopu.

Vylet za konicky

Spolu s naším vyškoleným personálem
pečou sladkosti, vyrábějí drobné dárečky
a k tomu si třeba i společně zazpívají
a zapomenou na svoje strasti a bolesti.
Velkým zážitkem a potěšením bývají pro
naše klienty společné výlety, které jim
dodávají nesmírnou energii.

Díky společn
osti Master Ca
rd jsme
v ymalovali a
přišel i Leoš M
areš.
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Vedoucí služby / Renáta Hejlová

Nase pecovatelky a pecovatele poskytli v roce 2017
svoje sluzby celkem 66 klientum (17 muzu, 49 zen)
na uzemi Prahy.

N

ašim klientům jsme ochotně a s láskou
pomáhali v domácnosti s úklidem a nákupy,
při osobní hygieně a přiložili ruku k dílu při přípravě
jídla. Klienti také velmi ocenili náš doprovod
k lékařům nebo na úřady.
Za jeden týden uskutečníme bezmála 80 návštěv
v domácnostech klientů.
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Polib teticku
aneb Nikdo neni bez chyby
/ Simon Williams v režii Jana Nováka

Profesionální divadelní scéna je nedílnou součástí komunitního centra
a skvěle doplňuje všechny naše aktivity.

Damska
satna

Ředitel divadla / Blanka Lormanová / Jan Lorman

K

romě divadelních představení pravidelně
uvádíme Benefice – vzpomínková odpoledne
se známými herci a umělci, Legendy opery –
vystoupení význačných operních pěvců
u příležitosti jejich životních jubileí a nebo těch,
kteří již nejsou ve stálém angažmá, pořad Lásky –
významné české osobnosti seniorského věku
uvádějí své umělecké lásky; hudební skladby,
básně, povídky, obraz, film atd., Stopami slavných
a zapomenutých – cyklus přednášek Stanislava
Motla, nově jsme připravili ve spolupráci
s Vratislavem Ebrem nový cyklus pořadů – Potomci
slavných. Pro velký úspěch jsme uskutečnili
již 5. ročník Akademie umění 2017 a druhým

rokem pořádáme Filmové středy 2017.
Dramatická tvorba – původní divadelní
inscenace, ve kterých je vždy významné
místo pro stáří (herec, režisér, postava,
téma). Divadlo U Valšů uváděnými tituly
oslovuje především diváky střední
a seniorské generace. Divadlo nemá
stálý soubor.

/ Arnošt Goldflam v režii
Arnošta Goldflama

V současné době máme na repertoáru
3 původní divadelní inscenace – Polib
tetičku aneb Nikdo není bez chyby autora
Simona Williamse, Drahá Mathilda autora
Israela Horovitze a na podzim jsme uvedli
novou premiéru původní hry Dámská šatna
autora Arnošta Goldflama.

Draha
Mathilda

,

Vyberem repertoaru
cenou i dobou konani jednotlivych
predstaveni je divadlo vstricne
seniorskemu publiku
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/ Israel Horovitz v režii
Otakara Koska

.

Scena Zivota

90
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Bez pomoci a podpory dobrovolníků, kteří věnují nám i našim
klientům svůj čas a energii, bychom nebyli tím, čím jsme.
Vedoucí služby / Petra Hamerníková

D

obrovolníci byli u samotného zrodu organizace
v roce 1990. Skupina lidí v čele s manžely
Lormanovými se tehdy rozhodla, že chtějí svůj volný
čas a energii věnovat potřebným a osamělým
seniorům. Z hrstky lidí, kteří v devadesátých letech
začínali, vyrostla organizace spolupracující se
140 dobrovolníky.
Dobrovolníci se vinou jako zlatá nitka celou
naší organizací – 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. Za rok 2017 pro nás takto
zdarma 135 dobrovolníků odpracovalo 7 025 hodin
práce.
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Nasi nejstarsi
dobrovolnici/
lektorce hatha jogy
je neuveritelnych
89 let.

Zvláštní pozornost si zaslouží projekt Přátelské
návštěvy. Cílem tohoto projektu je podpora
osamělých a imobilních seniorů v jejich domácím
prostředí prostřednictvím návštěv dobrovolníků
a zároveň také podpora aktivního života mladších
seniorů, kteří jsou zapojeni do výkonu dobrovolnické
služby. Tyto dvojice se pravidelně jednou týdně
setkávají v domácím prostředí a tráví spolu čas na
základě společných zájmů a potřeb.
V roce 2017 fungovalo v rámci tohoto programu
34 dvojic, které spolu strávily celkem 1920 hodin.
O přátelské návštěvy se v roce 2017 starala Kateřina
Kahanová.

Další velmi důležitou
dobrovolnickou skupinou
v Životě 90 jsou firemní
dobrovolníci, kteří nám pomáhají
zorganizovat různé velké akce, nebo
dokonce pro naše klienty sami
připraví program.

dobrovolniku
h
ic
s
a
n
ci
a
r
p
lovny
sme ocenili
Koncem zari j predstaveni Audience u kra
na beneficnim tavovskem divadle.
ve S

Naši ocenění dobrovolníci pan Lapáček
a paní Stojanová
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Tajemnice pro zahraničí / Zuzana Grofová

D

louhodobě spolupracujeme se zahraničními
organizacemi, které se zajímají 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 2017 jsme spolupracovali především
s organizacemi – Age Platform Europe,
International Federation on Ageing a HelpAge
International.

Díky finanční podpoře mezinárodní
organizace HelpAge jsme realizovali Den
zdraví zaměřený na prevenci deprese.
V rámci konference Stáří spojuje jsme
hostili zahraniční lektory ze Švédska
a Velké Británie.

Z mezinarodni spoluprace
si prinasime cenne podnety
a reseni, ktere nas motivuji
k dalsi praci.
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ilotní ročník projektu Dopisy od Ježíšků
startoval v prosinci 2017. Žáci prvního
stupně základních škol psali a výtvarně
zpracovávali vánoční přání, která byla následně
rozeslána konkrétním osamělým seniorům.
Projekt měl za cíl pomoct seniorům překonat
pocit osamění, který je pro ně nejintenzivnější
právě před Vánoci, ale také upozornit na
důležitost mezigeneračního setkávání.

Vanocni prani malych
Jezisku potesi osamele
seniory
Vzrustajici zajem
o dobrovolnictvi
zlepsuje vztahy mezi
generacemi

N

a nenahraditelnou roli dobrovolníků
v rámci mezigenerační spolupráce upozornila
mezinárodní konference Dvě generace, dva světy,
která se konala 29. listopadu 2017 v sídle Života 90,
Karoliny Světlé 18, Praha. Diskutovali zde jak samotní
dobrovolníci, tak zástupci státního, univerzitního
a neziskového sektoru od nás i ze zahraničí.
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Vanocni projizdka Prahou

V

ánoční projížďku pořádáme každoročně
s úmyslem věnovat jeden krásný den právě těm,
kteří Vánoce tráví jinak sami. Ať už je to kvůli tomu,
že nikoho nemají, anebo kvůli hendikepu, kterým trpí.
Do předvánoční Prahy se vydalo pět stovek osamělých
a hendikepovaných seniorů. Ti se na palubách 20
autobusů a za asistence téměř 80 dobrovolníků vydali
prohlédnout si významné památky našeho hlavního
města ve vánočním hávu.

Navsteva
pana Premiera
Bohuslava
Sobotky
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v Zivote 90

Ockovani proti pneumokoku
muze zachranit kazdeho ctvrteho
nakazeneho seniora

N

30

a možnosti prevence zápalu plic a dalších
onemocnění upozornila akce „Pneumokok není
pro starý“, která se konala v naší organizaci na podzim
2017. Během ní byly pod odborným dohledem lékařů
z Nemocnice Na Bulovce proočkovány desítky seniorů
proti pneumokokovým nákazám. Očkovat se nechali
také herci Daniela Kolářová a Stanislav Zindulka.

Zároveň se jedná o zásadní úspěch naší
advokační činnosti – o kvalitní bezplatnou
vakcínu proti pneumokokovým nákazám
pro seniory usiloval Život 90 již od roku
2012.
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Charitativne - recesisticky beh Red
Dress Run

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.

V

roce 2017 jsme evidovali téměř 300 individuálních
dárců oproti 103 v roce 2016. Zorganizovali jsme několik
fundraisingových akcí – benefiční představení Audience
u královny ve Stavovském divadle nebo charitativní běh
v červených šatech Red Dress Run. Letos poprvé jsme
veřejnosti prodávali adventní věnce z dílny našich seniorů.

Nasi klicovi partneri:
JT International spol. s r.o.
Nadace České spořitelny
Česká spořitelna – penzijní
společnost, a. s.
innogy Energie, s. r. o.
innogy Česká republika, a. s.
Nadace AGROFERT
Rotary Club Prague International
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Pražská energetika, a. s.
Nadační fond TESCO
Výbor dobré vůle
- Nadace Olgy Havlové
Děkujeme vám
za důvěru!

Beneficni
vecer ve Stavovskem
divadle nam prinesl
155 000 Kc.

.
.
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Po m a

Prodej adventnich
vencu

. . .po m a h a t
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ORGÁNY ŽIVOTA 90
Statutární orgán – ředitel:
Mgr. Jan Lorman

Výnosy............................38 635 748 Kč

Náklady............................38 794 679 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží.....9 848 199 Kč
Ostatní výnosy.......................................954 549 Kč
Tržby z prodeje majetku . ........................ 14 715 Kč
Přijaté příspěvky..................................4 675 499 Kč
Provozní dotace................................23 142 785 Kč

Spotřeba materiálu a energie.............3 241 921 Kč
Služby.................................................9 273 138 Kč
Osobní náklady................................25 240 106 Kč
Daně a poplatky...................................... 17 760 Kč
Pojistné pokuty a úroky..........................420 569 Kč
Poskytnuté členské příspěvky..................33 224 Kč
Odpisy...................................................567 962 Kč

Děkujeme všem veřejným institucím,
které nás v roce 2017 podpořily:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo vnitra ČR.
Středočeský kraj, Magistrát hl.m. Prahy, Statutární město
České Budějovice, Statutární město Pardubice, Město Příbram
Městské části Prahy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14.
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Výkonný ředitel:
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Zakladatelé:
Mgr. Jan Lorman
Mgr. Blanka Lormanová
Správní rada:
předseda správní rady:
MgA. Vlastimil Venclík
místopředseda správní rady:
MUDr. Zdeněk Kalvach
členové správní rady:
Ing. Ladislav Čechák
PhDr. Jiří Flutka
Jaroslava Janoušková
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

