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Založení nadačního fondu
Nadační fond vznikl díky společné touze rodiny a přátel Niny Hustedové, která tragicky přišla o život
v listopadu 2020, naplnit její sen o srovnatelné úrovni života seniorů u nás a v zahraničí. Nininou
inspirací byly domovy seniorů v Dánsku, kde se sestrou Aničkou pracovaly. Ideální představou bylo
vybudovat domov pro seniory dánského typu v ČR.
Nadační fond tak navázal spolupráci s Dánským velvyslanectvím v Praze. Velkou inspirací pro
směřování fondu se staly i instituce, které se v ČR starají o seniory, například Život 90, Cesta
domů, Mezi námi nebo Sue Ryder. Po konzultaci s odborníky z těchto organizací bylo zřejmé, že
celkové příspěvky dárců do nadačního fondu (přibližně 5 milionů korun) nepokryjí náklady na postavení
vysněného domova, které se pohybují v desítkách milionů, nemluvě o následném provozu.
Na doporučení expertů poradní komise nadačního fondu se nadační fond rozhodl zachovat původní cíl
(využít nashromážděné finanční prostředky, aby se díky nim mělo lépe co nejvíce seniorů), avšak
upravil způsob, jak se k němu dostat.
Do plánu činnosti nadačního fondu se tak dostalo:
●
●
●

●
●

zpracování podrobné metodiky, týkající se fungování dánských center aktivit a jak by taková
zařízení mohla fungovat v Česku,
zorganizování exkurze do dánských domovů pro seniory a center aktivit pro české odborníky a
umožnit tak osobní setkání s dánskými experty,
organizace mezigeneračních aktivit, podpora aktivního stáří, dobrovolnictví a propagace
těchto témat na webových stránkách nadačního fondu i v českých regionálních a celostátních
médiích,
vytvoření online databáze příkladů dobré praxe, která bude zahrnovat inspirativní projekty
z Česka a z Dánska,
zpracování konkrétní koncepce typického dánského domova pro seniory a její poskytnutí
subjektům, které budou mít zájem inspirovat se jím při výstavbě podobného zařízení v Česku.

Základní údaje o nadačním fondu
Orgány nadačního fondu jsou správní rada, revizor a poradní komise.
Správní rada při svém vzniku a po celý rok 2021 pracovala ve složení:
Birger Husted, zakladatel, je majitel firmy Husted | EMA Partners Czech & Slovak, která se zabývá
přímým vyhledáváním managementu a personálním poradenstvím. Je členem rady Severské
obchodní komory již více než 20 let. Také je již 20 let členem Rotary. V představenstvu Up with
People International Alumni Association, která má více než 23 000 členů celosvětově, funguje jako
reprezentant Evropy, Středního východu a Afriky.
Anna Hustedová, zakladatelka, předsedkyně správní rady, vystudovala virologii v ČR a lékařské
biotechnologie v Dánsku a Konzervatoř Jana Deyla. Při svých studiích pracovala jako dobrovolnice
v domovech pro seniory.
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Václav Voldřich studuje ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze. Při studiu na Arcibiskupském
gymnáziu vypomáhal jako dobrovolník v domově pro seniory.
Josef Nejezchleba působí jako fyzioterapeut na Klinice dětské hematoonkologie při FN Motol a
poskytuje péči i v dalších ambulantních zařízeních. Odbornou praxi získal v rehabilitačních ústavech
po celé ČR, absolvoval stáž v dětském rehabilitačním stacionáři a pracoval i v zařízeních poskytujících
péči o seniory. Mimo to se dříve angažoval jako dobrovolník pro Život 90 a v roce 2020 přispěl do
Lidových novin článkem o vhodných pohybových aktivitách pro seniory.
Tomáš Nováček (*)vystudoval Fakultu informačních technologií v Praze a má tak na starosti
technickou stránku projektu – od webu po technickou administrativu.
Přemysl Danda (*), působí jako pedagog na Scio Škole na Praze 4. Věnuje se také vzdělávání v oboru
mediální gramotnosti v neziskovém projektu Faketicky.
(*) ukončili své působení ve správní radě nadačního fondu počátkem roku 2022
Revizorkou nadačního fondu je:
Jaroslava Kottasová, která má mnohaleté zkušenosti s nastavením a kontrolou funkčnosti
kontrolního prostředí, řízení rizik a interního auditu ve finančních institucích. V současnosti pracuje
jako interní auditorka ve velké mezinárodní bance.

Poradní komisi tvoří:
Judita Matyášová, novinářka, která se dlouhodobě zajímá o seniorskou komunitu a mezigenerační
vztahy.
Jan Schneider, který řídí společnost Jihoměstská sociální poskytující sociální služby v městské části
Praha 11. Dlouhodobě se zabývá problematikou slaďování pracovního života a péče, ať už o děti,
seniory, nebo osoby s postižením. Předsedá sekci služeb pro rodiny v Asociaci poskytovatelů
sociálních služeb ČR a je či byl členem řady poradních orgánů na krajské i státní úrovni.
Kateřina Jirglová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Se svým týmem se snaží již více
než 8 let propojovat generace, především seniory a děti. Spolupracuje s domovy seniorů, mateřskými
a základními školami i seniory dobrovolníky napříč celou ČR.
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Matěj Lejsal, podnikový ekonom a sociální pracovník. Těší ho a daří se mu tyto profese kombinovat –
na pozici ředitele nevládní organizace Sue Ryder, která poskytuje sociální a zdravotní služby pro
seniory, včetně obecné paliativní péče, a přináší nové přístupy a cesty v této oblasti.
Propojení mu umožňuje i působení na katedře organizačních studií Fakulty humanitních studií na
Univerzitě Karlově.
Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.

Účel nadačního fondu
Nadační fond byl zřízen za účelem podpory a rozvoje konceptů seniorských domovů podle vzoru
skandinávských zemí (především Dánského království), podpory a rozvoje koncepčního začlenění
seniorů do aktivního společenského života, podpory a rozvoje multigeneračního soužití, a dále pak
pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí podporujících koncept multigeneračního soužití
a s tím související aktivity. Dalším účelem je případná stavba, či provoz domova pro seniory na bázi
skandinávských principů.

Činnost nadačního fondu
V roce 2021 nadační fond pracoval na následujících projektech:
Praha 7
Počátkem roku 2021 kontaktovali členové zastupitelstva Prahy 7 Nadační fond Ninin sen . Praha 7 se
chystala vybudovat mezigenerační bydlení, a tak požádala nadační fond o spolupráci. Zástupci
nadačního fondu prezentovali své zkušenosti týkající se mezigeneračního bydlení a následně
zprostředkovali účast dvou členů zastupitelstva na výše zmíněném zkušenostním výjezdu do Dánska.
Získané poznatky nadační fond zpracoval do inspiračních materiálů o mezigeneračním bydlení
v Dánsku, konkrétně o Generačním domě v Aarhusu a dokonce umožnil kontakt zastupitelů
s architektkou Generačního domu v Aarhusu, aby mohla poskytnout odbornou výpomoc v rámci
architektonické soutěže o mezigenerační bydlení na Praze 7.
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RC Heřmánek
V květnu 2021 Nadační fond Ninin sen zprostředkoval pro RC Heřmánek partnera pro Erasmus
hosting v Dánsku.
Koncepty z Dánska – Centra aktivit
V září 2021 zástupce Nadačního fondu Ninin sen prezentoval základní koncept dánských center
aktivit, center, kam mohou osoby 60+ docházet pravidelně na aktivity, ve společnosti Elpida o.p.s.
Senioři staví s dětmi
V září 2021 odstartoval pilotní mezigenerační projekt "Senioři staví s dětmi", na kterém fond
spolupracuje se společností LEGO Group a s organizací Mezi námi. Projekt se zaměřuje na rozvoj
mezigeneračního propojování seniorů a předškolních dětí při společném hraní.
Děti a senioři sdílí při speciálně navržených aktivitách s využitím kostiček LEGO® DUPLO® radost ze
vzájemné spolupráce, pohybu, kreativity a úspěchu. Navzájem tak mohou poznat, že i přes výrazný
věkový rozdíl mají mnoho společného. Jejich setkávání s využitím nově navržených aktivit se
pravidelně opakuje. Do pilotního projektu se v roce 2021 zapojilo 9 párů mateřských škol a zařízení
pro seniory z celé České republiky.
Na projektu spolupracovaly Magdalena Kordová a Ivona Kořínková ze společnosti LEGO Group a
výběr aktivit byl inspirován konceptem "Učení hrou" společnosti LEGO Group. S návrhem konkrétní
podoby aktivit pomohly ergoterapeutka Lucie Rybyšarová ze společnosti Život 90 a bývalá aktivizační
pracovnice Markéta Šatalíková ze společnosti Mezi námi. S výběrem a kontaktováním zařízení
pomohla Kateřina Jirglová, ředitelka organizace Mezi námi.
Kostky LEGO, které fond daroval zařízením pro seniory v rámci projektu, byly zaplaceny z příspěvků
dárců Nadačního fondu Ninin sen, přičemž na část stavebnic přispěla společnost Eurowag. Mateřské
školy obdarovala společnost LEGO Group.

Zkušenostní výjezd do Dánska
V polovině listopadu 2021 vyslalo Dánské velvyslanectví v Praze ve spolupráci s Nadačním fondem
Ninin sen delegaci českých expertů v oblasti seniorského života do Dánska, aby tam načerpali
inspiraci a nabyli nových znalostí.
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V delegaci byli zastoupeni členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, ředitelé
European Ageing Network, ředitelé domovů pro seniory z Litvínova, Kojetína, Tábora, Prahy, Vsetína
a Litoměřic, regionální ředitelé Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, investoři v
zařízeních pro seniory v Mělníku, Mlékovicích, Janovicích, Kolíně a Praze. Dále pak ředitel sociálních
služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, členové zastupitelstva Prahy 7, zaměstnanci Dánského
velvyslanectví v Praze a také zástupce našeho nadačního fondu.
Během tří dnů účastníci navštívili Copenhagen Living Lab – testovací laboratoř pro zařízení, která jsou
využívána v domovech pro seniory. Dále pak domov se zvláštním režimem Pilehuset Demenscenter v
Brønshøj, domov pro seniory Fælledgården v Kodani a výstavu Health and Rehab Scandinavia.
Delegace si také poslechla prezentace neziskových organizací a sdružení – OK Fonden, Health Care
Denmark a Danish Care.

Financování nadačního fondu
Majetek nadačního fondu tvoří vklad zakladatelů ve výši 10.000 Kč a dary přispěvatelů.
Účetní závěrka ke dni 31.12.2021:
Transparentní účet č. 700307003/0600:
Počáteční zůstatek
Příjmy (Dary přispěvatelů)
Úroky
Poplatky
Výdaje
Konečný zůstatek

0,00 Kč
5 208 708,16 Kč
19 413,79 Kč
-118,00 Kč
-63 760,00 Kč
5 164 243,95 Kč
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Výdaje sestávaly z nákupu sad kostek Duplo pro projekt Senioři staví s dětmi.
Nadační fond poskytl tento příspěvek v souladu s podmínkami pro poskytování příspěvků z majetku
nadačního fondu dle čl. 11 Zakládací listiny Nadačního fondu Ninin Sen ze dne 10. 12. 2020.
Všechny orgány nadačního fondu vykonávají činnost na dobrovolné bázi bez nároku na honorář.

Schválení výroční zprávy
Tato výroční zpráva byla schválena správní radou nadačního fondu dne 27. 6. 2022.
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