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O SPOLEČNOSTI
Posláním společnosti je podpora rodinného života a mezigeneračních
aktivit. Kromě této oblasti je naší hlavní náplní rozvoj a podpora
proseniorských aktivit, dále komplexní strategické poradenství a analýzy
v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů.

Aktivity společnosti
 Podpora rodinné politiky, mezinárodní projekt Harmonizace při
opatrování dětí (Česko-rakouská spolupráce)
 Budování a rozvoj sítě kontaktních míst – Senior Pointů
 Podpora mezigeneračních aktivit – setkání, workshopy, konference
 Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání, zejména pro věkovou skupinu
55+
 Komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti čerpání dotací
ze strukturálních fondů

Základní údaje
název:
právní subjektivita:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zapsaná:
založení společnosti:
tel.:
web:
e-mail:

Společně, o.p.s.
obecně prospěšná společnost
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
26976307
CZ26976307
197883555/0300, ČSOB
OR u Krajského soudu v Brně, O266
11. srpna 2005
+420 543 212 870
http://www.spolecne.info
info@spolecne.info
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Organizační struktura
Společně, o.p.s. má tříčlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu.
Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti.
Ředitel společnosti:

Ing. Jan Kulhavý (od 18. 4. 2011)
Správní rada:

Ing. Jakub Carda, předseda (od 14. 4. 2011)
JUDr. Vladimír Hajčman (od 14. 4. 2011)
Mgr. Jiří Putna (od 14. 4. 2011)
Dozorčí rada:

Ing. František Sejpka, předseda (od 14. 4. 2011)
Mgr. Kateřina Podivínská (od 14. 4. 2011)
Ing. Lukáš Vaculík (od 14. 4. 2011)
Zakladatelé:

J. H. COM, s.r.o., IČ: 26901404
Sun Drive Communications s.r.o., IČ: 26941007

Lidé ve Společně
Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2013 podílelo 51 osob v rámci
pracovně právního vztahu a jedna osoba v rámci mandátního vztahu.
Aktivity také podpořilo 32 dobrovolníků, především z řad seniorů.
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PROJEKT SENIOR POINT
Zaměření projektu, cílová skupina

Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou
realizace kontaktních míst v městech jednotlivých krajů. Primární cílovou
skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). Na kontaktních místech
je seniorům k dispozici vyškolený pracovník, poskytující seniorům
informace z oblasti bezpečnosti, sociální a bytové problematiky, prevence,
volnočasových aktivit a v neposlední řadě také kompletní služby projektu
Senior Pas. Projekt Senior Point si klade za cíl zapojit seniory do aktivního
způsobu života kolem nich, pomoci jim orientovat se v každodenní záplavě
informací a tak jim usnadnit komunikaci s úřady a institucemi.
V současné době tvoří obyvatelstvo nad 55 let rostoucí segment populace,
který se i do budoucna (tak, jak bude populace stárnout) bude zvětšovat.
Z tohoto důvodu je vhodné již nyní přemýšlet o prodloužení aktivního
života těchto občanů a jejich integrace do běžného života celé společnosti.
Síť kontaktních míst

Projekt Senior Point funguje v Jihomoravském kraji od začátku září 2011,
kdy byl slavnostně otevřen první Senior Point v Brně v areálu
augustiniánského opatství na Mendlově náměstí. Postupně vznikla síť
kontaktních míst, která v současné době pokrývá celý Jihomoravský kraj.
Dalším krajem, kam se Senior Pointy rozšířily, byl Kraj Vysočina, konkrétně
se do projektu zapojila města Třebíč a Jihlava. V roce 2014 plánujeme
rozšířit naše pobočky do dalších 2 – 3 měst v rámci Kraje Vysočina.
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V Moravskoslezském kraji byl otevřen 1. Senior Point ve městě FrýdekMístek. Také v tomto kraji bychom rádi realizovali v roce 2014 alespoň
jedno další kontaktní místo.

Kontaktní centrum projektu Brno, Mendlovo náměstí

Senior Point na Mendlově náměstí je centrálou, kde jsou připravovány
podklady pro jednotlivá kontaktní místa, jsou zde shromažďovány
registrace do Senior pasů, dotazy a připomínky od jednotlivých
koordinátorů a distribuovány materiály pro seniory.
kontaktní centrum Brno
Pondělí

9.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Středa

9.00 - 12.00

13.00 - 15.00

Pátek

9.00 - 12.00

Mendlovo náměstí 1a, Brno
brno@seniorpointy.cz
tel.: 543 212 870
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Kontaktní místo Blansko

Senior Point v Blansku je umístěn v budově bývalé fary (Komenského 14,
Blansko). Partnerem jsou Oblastní charita Blansko a Farní úřad Blansko.
kontaktní místo Blansko
Pondělí

12.00 – 14.00

Středa

12.00 – 14.00

Pátek

8.00 – 10.00

Komenského 14, Blansko
blansko@seniorpointy.cz
tel.: 732 747 952

Kontaktní místo Tišnov

Senior Point v Tišnově se nachází v budově charity Tišnov (Ráboňova 116).
kontaktní místo Tišnov
Pondělí

9.00 - 11.30; 12.00 - 16.30

Středa

9.00 - 11.30; 12.00 - 16.30

Pátek

po předchozím objednání

Ráboňova 116, Tišnov
tisnov@seniorpointy.cz
tel.: 534 008 134

Kontaktní místo Hodonín

Senior Point v Hodoníně se nachází v budově Městské knihovny Hodonín
(Národní třída 36). Partnerem projektu jsou město Hodonín a Centrum
pro rodinu Hodonín.
kontaktní místo Hodonín
Pondělí

9.00 – 12.00

Středa

9.00 – 12.00

Čtvrtek

12.00 – 15.00

Národní třída 36, Hodonín
hodonin@seniorpointy.cz
tel.: 724 937 175
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Kontaktní místo Vyškov

Senior Point sídlí v budově Městského úřadu města Vyškov ve 2. patře.
kontaktní místo Vyškov
Pondělí

10.00 – 15.30

Středa

10.00 – 15.30

Masarykovo náměstí 108/1, Vyškov
vyskov@seniorpointy.cz
tel.: 727 818 171

Kontaktní místo Břeclav

Senior Point v Břeclavi se nachází v budově Oblastní charity Břeclav na ulici
Svatoplukova 18, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Přednášky
a setkání probíhají v městské knihovně Břeclav.
kontaktní místo Břeclav
Pondělí

8.00 – 12.00

Čtvrtek

12.00 – 16.00

Svatoplukova 18, Břeclav
breclav@spolecne.info
tel.: 519 331 446, 603 291 385

Kontaktní místo Znojmo

Senior Point je umístěn v budově městského úřadu v bezbariérově
dostupné lokalitě. Přednášky a setkání probíhají v domově pro seniory
na ulici Vančurova a U lesíka.
kontaktní místo Znojmo
Středa

9.00 – 12.00

Čtvrtek

9.00 – 12.00

Pátek

9.00 – 12.00

náměstí Armády 1213/8, Znojmo
znojmo@seniorpointy.cz
tel.: 515 218 755

PROJEKT SENIOR POINT

9

Kontaktní místo Brno, Křenová 4 (služebna Městské policie Brno)

V rámci spolupráce s Městskou policií Brno jsme otevřeli kontaktní místo
v prostorách informačního centra na ulici Křenové 4 (poblíž viaduktu
u hlavního nádraží).
kontaktní místo Městská policie Brno
Pondělí - čtvrtek

7.30 – 17.00

Pátek

7.30 – 14.30

Křenová 4, Brno
brno@seniorpointy.cz
tel.: 544 252 617

Kontaktní místo Brno-Židenice, Vymazalova 22

První brněnskou městskou částí, zapojenou do projektu, byly Židenice.
Senior Point byl otevřen v prostoru společenského centra Karas.
kontaktní místo Židenice
Úterý

9.00 – 11.00

Středa

15.30 – 17.30

Vymazalova 22, Brno
zidenice@seniorpointy.cz
tel.: 725 534 865

Kontaktní místo Jihlava

Ve spolupráci s Krajským úřadem Kraje Vysočina bylo otevřeno kontaktní
místo v Jihlavě, v prostorách odboru sociálních věcí na krajském úřadě.
kontaktní místo Jihlava
Po, Út, Čt, Pá

8.00 – 12.00

Středa

13.00 – 17.00

Žižkova 1882/57, Jihlava
jihlava@seniorpointy.cz
tel.: 607 025 456
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Kontaktní místo Třebíč

Město Třebíč otevřelo svůj Senior Point v roce 2012, sídlí v budově
městského úřadu v těsné blízkosti kostela sv. Martina.
kontaktní místo Třebíč
Pondělí, Středa

8.00 - 17.00

Úterý, Čtvrtek

8.00 - 13.00

Pátek

8.00 - 14.00

Masarykovo náměstí 116/6, Třebíč
e-mail: trebic@seniorpointy.cz
tel.: 568 805 171

Kontaktní místo Frýdek-Místek

Prvním městem v Moravskoslezském kraji, zapojeným do projektu byl
Frýdek Místek. Kontaktní místo jsme otevřeli v tzv. Křížovém podchodu
vedle služebny městské policie
kontaktní místo Frýdek-Místek
Pondělí

9.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

Středa
Pátek

9.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
9.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

Křížový podchod
frydek@seniorpointy.cz
tel.: 595 170 999

Partneři projektu
Ke spolupráci na projektu zveme partnery, kteří již nabízejí své služby
a produkty seniorům a vytváříme jednotné místo, kde mohou senioři
nalézt vše potřebné pro aktivní využití volného času.
V současné době jsou do projektu zapojeni následující partneři:
 Městská policie Brno
 Městská policie Frýdek-Místek
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
 Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace
 Rada seniorů České republiky
 Oblastní charita Blansko
 Oblastní charita Břeclav
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Oblastní charita Tišnov
Oblastní charita Frýdek-Místek
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Centrum pro rodinu a sociální péči Vyškov

Tito partneři garantují správnost poskytovaných informací, na jednotlivých
kontaktních místech jsou pro seniory k dispozici jejich propagační
a informační materiály.
Přednášky partnerů

Ve spolupráci s odbornými partnery (Státní zdravotní ústav, Diakonie Brno,
Český červený kříž) jsme realizovali přednášky nejen pro seniory
v jednotlivých městech Jihomoravského kraje. Hlavním tématem bylo
zdravotnictví, zdravý životní styl, trénování paměti a vliv civilizačních
chorob. Přednášky byly realizovány ve spolupráci s místními knihovnami
a kluby důchodců (Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Brod
nad Dyjí, Brno).

Prezentace na veletrzích a výstavách
Také v letošním roce jsme prezentovali naši činnost nejen na dnech
sociálních služeb, účastnili jsme se také dnů zdraví v jednotlivých městech
(Brno, Hodonín). Již tradičně jsme měli svůj stan na akci „Bezpečiáda“,
kterou pořádala městská část Brno-střed ve spolupráci se složkami
integrovaného záchranného systému. Letos jsme se také účastnili festivalu
„Jeden Svět“, kde jsme prezentovali naše aktivity na akademické půdě FSS
MU v Brně v rámci Jarmarku neziskovek.

PROJEKT SENIOR POINT
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Spolupráce v rámci kontaktních míst
Bezplatná (online) právní poradna (ve spolupráci se studenty PF
MU Brno), spolupráce s o. s. Dialog

 Dědické řízení (sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení)
 Reklamace s poskytovanými službami (nevyhovující dovoz jídla,…)
 Občanskoprávní spory (sousedské vztahy, vztahy v rodině)

Ve většině těchto případů poskytujeme seniorům rady, případně jim naši
zástupci pomohou s vypracováním potřebných dokumentů.
Nezastupujeme seniory před soudy ani v jednotlivých sporech. Za dobu
realizace právní poradny (od ledna 2012) využilo našich služeb přes 500
seniorů. V roce 2014 chceme realizovat projekt online právní poradny,
která má za cíl přiblížit seniorům potřebné právní poradenství i mimo Brno
(zkrácení intervalu jednotlivých právních poraden z 1×měsíčně
na minimálně 1×za 14 dní).
Poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů (SOS-asociace)

 Zajištění potřebné ochrany v životních situacích, odpovědnost za škodu
 Odstoupení od nevýhodného nákupu (podomní prodej, předváděcí
akce)
 Reklamace s poskytovanými službami (nevyhovující dovoz jídla,…)
Ve spolupráci s SOS asociací jsme uspořádali v jednotlivých Senior
Pointech sérii přednášek na téma nevýhodných nákupů, ochrany
a prevence před podvodným jednáním ze strany obchodníků
a prezentování tzv. desatera odpovědného spotřebitele. V roce 2014
chystáme další vzdělávání našich pracovníků na toto téma, na jednotlivých
Senior Pointech jsou informace, letáčky a kontaktní údaje na organizace,
které zastupují práva spotřebitelů.
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Sociální poradenství (oblastní charity v Břeclavi, Blansku, Tišnově
a Frýdku-Místku)

 Kontakt na sociální služby (částečná pomoc pro nemohoucí rodiče)
 Pomoc při vyplňování žádostí na umístění do DPS
 Přehled sociálních služeb v daných lokalitách
Ve spolupráci se sociálními službami (Charita Blansko, Břeclav, Tišnov,
Frýdek-Místek) poskytujeme klientům základní sociální poradenství
v jejich životních situacích s možností následné péče v daných lokalitách.
Spolupracujeme s DCH Brno na projektu vzdělávání preseniorů a našich
pracovníků na jednotlivých Senior Pointech.
Bytová problematika (Rada seniorů ČR)

 Bytová problematika (výše nájemného, výměna nebo prodej bytu)
 Práva vlastníků bytů, náležitosti nájemních a bytových smluv apod.

Ve spolupráci s RS ČR propagujeme služby v oblasti bytové problematiky,
téma vlastnických otázek. Společně se setkáváme při různých
příležitostech (svátek seniorů, vánoční trhy, veletrhy pro seniory),
kde navzájem spolupracujeme v propagaci našich aktivit a cílů. V letošním
roce se Rada Seniorů stala významným partnerem projektu Senior pasy,
kde rovněž participujeme v oblasti propagace a dostupnosti tohoto
projektu široké cílové skupině.
Bezpečnost, prevence (Městská policie, Hasičský záchranný sbor)

 Základní otázky týkající se prevence, bezpečnosti
 Problematika požárů, obecného ohrožení apod.
Ve spolupráci s HZS JMK jsme v uplynulých dvou letech uspořádali sérii
přednášek na téma bezpečnosti, prevence, obecného ohrožení a návodu
řešení nejčastějších situací, do kterých se mohou (nejen) senioři dostat
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v každodenním životě. Letos na jaře proběhl jednodenní seminář
pro pracovníky Senior Pointů s cílem rozšířit jejich znalosti v této
problematice, poskytnout jim aktuální informace a doplnit tiskové
materiály, které jsou dostupné na jednotlivých pobočkách. Součástí
setkání byla návštěva operačního střediska linky 112 s ukázkou práce
jednotlivých složek IZS.
Volnočasové aktivity (Ženy 50, CRSP, Vesna,…), vzdělávání

 Volnočasové aktivity (nabídka kurzů, školení, vycházek a zájezdů)
 Cestování, výlety, přednášky
 Cvičení jógy, počítačová gramotnost
Pro seniory pořádáme v jednotlivých lokalitách společenská setkání –
1× za 14 dní, tzv. KLASy (Kluby aktivních seniorů) – ve spolupráci s Centrem
pro rodinu a sociální péči Brno. Součástí těchto setkání jsou rukodělné
aktivity, rozvíjení drobné motoriky (např. tance vsedě), sdílení zážitků,
besedy na různá témata. Mimo tato setkání pořádáme (cca 3 - 4× ročně
v každé lokalitě) přednášky se zajímavými hosty (autorské čtení,
cestopisné přednášky, spojené s promítáním fotografií,…).
Od roku 2013 nabízíme ve vybraných lokalitách možnost zapojit aktivní
seniory do náplně činnosti Senior Pointu – např. ve formě přednášek,
rukodělných činností, uspořádání výletů apod. Další aktivitou, kterou
zaštiťujeme, je mezigenerační setkání v jednotlivých lokalitách (dle zájmu
klientů) s možností zapojení všech věkových skupin (od nejmenších dětí,
přes žáky a studenty až po seniory). Náplní bývá zpravidla jedno zvolené
téma (vánoční zvyky, život v generacích, taneční styly našeho mládí apod.)
Nedílnou součástí každého Senior Pointu je také počítač s bezplatným
přístupem na internet. V letošním roce spouštíme projekt na podporu
počítačové gramotnosti pro cílovou skupinu 50-64 let, kdy chceme
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nabídnout možnost osvojit si základy moderních technologií i lidem,
kteří s počítači nepřišli v dobách svých studií do styku.
Neméně důležitou činností v rámci jednotlivých kontaktních míst
je kompletní nabídka služeb v rámci projektu Senior Pasy (registrace,
vydávání karet, oprava údajů, deaktivace záznamu, distribuce katalogu
poskytovatelů,…).

Statistika návštěvnosti, nejčastější dotazy
Návštěvnost jednotlivých lokalit je závislá na spolupráci s místními
partnery, propagaci projektu a doprovodných aktivitách v dané lokalitě.
Zatímco Brno, Mendlovo náměstí má průměrnou návštěvnost 480 seniorů
za měsíc, ostatní okresní města se pohybují v řádu desítek (cca 20-40
návštěv za měsíc bez přednášek a Klubu aktivních seniorů), což je dáno
jednak kratší otvírací dobou (zpravidla 9-10 hodin týdně) a menší cílovou
skupinou v dané lokalitě (což je patrné zejména v Tišnově,
který má 1/3 obyvatel oproti ostatním okresním městům).
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Struktura využití nabízených služeb
Znojmo (13.2.2013)
Vyškov (30.11.2011)
Tišnov (27.9.2011)
Hodonín (9.11.2011)
Břeclav (9.12.2012)

Blansko (23.9.2011)
Židenice (3.10.2012)
Brno (6.9.2011)
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Nabízené služby odráží poptávku seniorů v dané lokalitě. Ve Znojmě
dominuje využití PC s přístupem na internet (pravidelní návštěvníci, kteří si
rozšiřují své ICT dovednosti), Ve Vyškově převládají všeobecné dotazy.
Tato skutečnost je dána způsobem komunikace se seniory. Pracovníci
ve Vyškově komunikují velmi často s klienty mimo město Vyškov (výjezdní
přednášky apod.), ve Znojmě je provoz více zaměřen na místní klienty.
Situace v Břeclavi může do jisté míry odrážet celkovou náladu obyvatelstva
a intenzitu potřeb v oblasti právního poradenství, naproti tomu V Tišnově
je nejvyšší poptávka po volnočasových aktivitách. Tato skutečnost
je ovlivněna fungováním Centra sociálních služeb, které pokrývá oblast
sociálního, právního a společenského poradenství.

MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY
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MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY
Aktivita byla zaměřena na rozvoj mezigeneračního dialogu mezi rodiči,
prarodiči a dětmi ve formě vzájemných setkávání, společné tvůrčí činnosti
a předávání zkušeností při rukodělných pracích. Součástí jednotlivých
setkání byla také neformální komunikace, poznávání odlišností a hledání
společných prvků mezi generacemi. Jednotlivá setkání jsme realizovali
v průběhu roku 2013. Cílovou skupinou byli senioři a rodiny s dětmi,
případně studenti středních škol. Původní představa měla navazovat
na realizaci z roku 2012, kdy jednotlivá setkání proběhla v Brně, Blansku,
Hodoníně, Vyškově a Znojmě.
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům, které jsme měli
k dispozici, jsme se s partnery v jednotlivých lokalitách domluvili
na realizaci pouze ve městech Blansko (ve spolupráci s farností sv. Martina
a Oblastní charitou Blansko), Hodonín (Centrum pro rodinu a sociální péči,
Zdravé město Hodonín) a Znojmo (domov pro seniory U lesíka). Samotná
realizace probíhala bez komplikací, v daných lokalitách se na přípravách
a zdárném průběhu jednotlivých setkání velkou měrou podílely pracovnice
kontaktních míst Senior Point.
V rámci Jihomoravského kraje jsme uspořádali setkání v následujících
termínech:
 Blansko (Komenského 14), 20. 3. 2013
 Hodonín (Štefánikova 288/15), 2. 10. 2013
 Znojmo (U lesíka 11), 27. 11. 2013

MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY
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Zprávy z jednotlivých setkání
Mezigenerační setkání, Blansko, 20. 3. 2013

V prostorách Senior Pointu Blansko se dne
20. 3. 2013 uskutečnilo již druhé
mezigenerační setkání. Účastnilo se jej
15 seniorek a 10 dětí předškolního
a mladšího školního věku. Společně jsme
zkoušeli vyrábět zvířátka a figurky
z vizovického těsta. Zatímco seniorky si
navzájem sdělovaly zkušenosti z pletení vánoček, děti vytvářely zvířátka,
květinky a různé postavičky.
Společně je potom doplnily korálky.
Protože bylo před Velikonocemi, jedna
seniorka napekla perníčky a barevnou
hmotou si je mohl každý zkusit ozdobit.
S úžasem jsme hleděli, že vzoru
se nepodobal žádný z nich. Protože
perníčky byly čerstvé, měkké a krásně
voněly, ochutnali jsme a kromě několika vzorků žádný nezbyl. Vizovické
pečivo jsme upekli a na příštím setkání si je rozebrali. Akce se vydařila a
z obou stran zaznělo přání podobné setkání zopakovat.
Mezigenerační setkání, Hodonín, 2. 10. 2013

Stejně jako v loňském roce, i letos uspořádal
Senior Point Hodonín, Centrum pro rodinu
a sociální péči Hodonín a Zdravé město
Hodonín, o. s. aktivní náplň pro seniory
a jejich vnoučata v rámci mezigeneračních

MEZIGENERAČNÍ AKTIVITY
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aktivit. Připravený bohatý kulturní program
se nesl ve znamení tanečních vystoupení
napříč generacemi. Po ukázkách tanců
od nejmenších dětí a vystoupení žáků
základní školy následovalo protažení šedých
buněk mozkových nad nejrůznějšími kvízy,
hádankami a soutěžemi. Senioři vytvořili
s dětmi smíšené týmy a společně si zasoutěžili ve vědomostních soutěžích.
Na konec si všichni účastnici zazpívali několik písniček. Součástí bylo také
drobné občerstvení, které připravily seniorky.
Mezigenerační setkání 27. 11. 2013 Znojmo

Ve Znojmě jsme opět uspořádali předvánoční
setkání, tentokrát pouze s tématem adventní
výzdoby. Po minulém roce, kde si senioři
i pracovnice domova pochvalovali krásnou
výzdobu i příjemnou spolupráci se studenty,
jsme chtěli opět seniorům zpříjemnit jejich
očekávání Vánoc. Od předchozího roku došlo
k rekonstrukci a rozšíření domova, takže jsme akci uspořádali v novém
společenském sále, kde je větší prostor a také možnost zapojit se více do
spolupráce.
Společně se studenty ze Středního odborného učiliště Dvořákova, oboru
zahradnické práce, se naše klientky zapojily do těchto rukodělných aktivit.
Přes počáteční ostych se nakonec zapojilo přes 15 našich klientek, které
připravily výzdobu pro celý interiér domova v předvánočním čase. Součástí
setkání byla také krátká přednáška o vánočních zvycích a obyčejích, které
již dnešní mladí příliš nepamatují.

ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROSTOUCÍ SKUPINU
STARŠÍCH PRACOVNÍKŮ
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ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROSTOUCÍ
SKUPINU STARŠÍCH PRACOVNÍKŮ
Tuto aktivitu realizujeme od září roku 2013 ve spolupráci s Diecézní
charitou Brno. Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost a rozšířit
dovednosti pracovníků ve věkové skupině 50-64 let.
Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacích modulů zaměřených na rozvoj
komunikačních a manažerských dovedností, dále rozvoj a zvýšení ICT
dovedností, především ve vztahu s praktickým využitím v zaměstnání s
důrazem na online komunikaci v prostředí zaměstnavatele. Taková
komunikace dokáže zefektivnit pracovní procesy a cílová skupina
pracovníků ve věku 50-64 ji bohužel často nedokáže využít.
Další z modulů je zaměřen na vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání
pracujících se seniory a pracovníky, kteří jsou v předdůchodovém věku (5064 let). Náplní bude tvorba vzdělávacích textů, realizace e-learningového
portálu a praktické vzdělávání účastníků jednotlivých kurzů.
Projekt je realizován v Jihomoravském kraji s předpokládaným zapojením
cca 80 pracovníků ve věkové skupině 50-64 let. Ukončení projektu
je naplánováno na 31. 10. 2014.

HARMONIZACE PŘI OPATROVÁNÍ DĚTÍ V DOLNÍM RAKOUSKU
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HARMONIZACE PŘI OPATROVÁNÍ DĚTÍ
V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVĚ
Mezinárodní projekt, jehož je Společně o.p.s.
vedoucím koordinátorem má za cíl pomoci
rodičům při volbě optimální formy péče
o jejich dítě včetně forem alternativních.
Mnohaleté zkušenosti rakouského partnera
s různými typy zařízení budou mimo jiné
přispívat k formulaci návrhů na zákonné úpravy v této oblasti u nás. Je
nutné vytvořit podmínky, za kterých by péče o děti byla pro rodiče časově,
místně a především finančně dostupná. Proto jsou dalšími partnery
projektu dva samosprávné celky – kraje.

Aktivity v roce 2013
20. 2. 2013: Mezinárodní konference k zahájení projektu:
„Harmonizace při opatrování dětí“ - „Dostupnost a harmonizace
v péči o dítě v Jihomoravském kraji“

Záštitu nad konferencí převzal náměstek
hejtmana Jihomoravského kraje pan Roman
Celý a radní Kraje Vysočina pan Petr Krčál.
Cílem konference bylo zmapovat současnou
situaci v této oblasti a zjistit možnosti
zapojení alternativních služeb, které by
mohly hrát významnou doplňovací roli k mateřskému školství.
14. a 15. 3. 2013: česko-francouzský seminář, Praha

V rámci našeho projektu jsme se zúčastnili 14. a 15. 3. 2013 dvoudenního
česko-francouzského semináře v Praze. Seminář poukázal mj. na výhody
diferenciace zařízení péče o děti při stejných podmínkách pro zřizovatele.

HARMONIZACE PŘI OPATROVÁNÍ DĚTÍ V DOLNÍM RAKOUSKU
A NA JIŽNÍ MORAVĚ

22

Všichni však musí splnit kvalitu poskytování, která je kontrolovaná. Po
splnění všech podmínek dostane provozovatel příspěvek od státu, obce i
rodičovský příspěvek. Tento systém se stále doplňuje dle potřeb rodičů.
Příkladem může být kombinace individuální péče (chůvy) s kolektivní
(společný den ve středisku pro chůvy). Rodiče, podobně jako u nás,
spontánně zakládají miniškolky, kde si o děti pečují navzájem a program i
otvírací dobu si tvoří na míru. I tato zařízení dostávají finanční podporu
státu a obce a jsou zahrnuta do systému péče o děti.
Studie dostupnosti péče o děti v Jmk

V dubnu 2013 byla dokončena tato studie, která reflektuje podmínky
dostupnosti péče o dítě, ať se jedná například o dostupnost finanční nebo
místní. Poukazuje také na zajímavý fenomén určité nedůvěry
k alternativním zařízením péče a naopak na vysokou důvěru k síti obecních
mateřských škol. Existuje zde tedy potenciál vzájemné spolupráce a hlavně
tvorby transparentního systému péče o děti v regionu.
21. 6. 2013: Workshop “Minijesle a miniškolky”

Tento workshop byl zaměřený na jednu z forem péče o předškolní děti.
Tento workshop pořádal Jihomoravský kraj v rámci projektu Harmonizace
při opatrování dětí, jehož je partnerem ve spolupráci s hlavním partnerem
projektu Společně, o.p.s.
24. 6. 2013: Workshop “Chůvy”

Programem
tohoto
setkání
byla
problematika soukromých poskytovatelů
péče o děti – Chův – zajištění péče o děti –
dále pak seznámení s aktualitami v tomto
oboru, možnosti získání autorizace k výkonu
povolání Chůva. Také na tomto projektu
participoval Jihomoravský kraj jako partner.
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4. 10. 2 013: Výměnný pobyt v St. Pöltenu, v Dolním Rakousku

V rámci spolupráce s rakouským partnerem
Family Business se uskutečnil první výměnný
pobyt poskytovatelů péče o děti
v St. Pöltenu. Srovnání, jak pracují zařízení
péče o děti v Rakousku s tím, jak praxe
vypadá u nás. Návštěva proběhla
v
“Niederösterreichisches
Hilfswerk”,
neziskové nestátní organizace, která zajišťuje poradenská centra pro celou
spolkovou zemi Rakousko v oblasti: Sociální služby, péče o dítě,
péče o seniory, rodinné poradenství, terapie apod. Provozuje linku pro ženy
a krizovou linku s nepřetržitým provozem. Zajišťuje také vzdělávání
pro denní a mobilní matky (obdoba chův) a jejich následnou kontrolu
a spolupráci s nimi. Dalším bodem programu byla návštěva soukromé
školky Villa v St. Pöltenu, která pečuje o děti od jednoho roku věku.
14. – 15. 11. 2013: konference MPSV

Zúčastnili jsme se konference, pořádané MPSV v rámci realizace
individuálního projektu „Sladění práce a rodiny inspirované příklady
dobré praxe v Evropě“.
12. 11. 2013: Výměnný pobyt Brno

Tentokrát nás do Brna přijeli navštívit hosté
z Rakouska pod vedením dr. Petera
Pitzingera. Necelá třicítka účastníků se
věnuje školství či rodinné politice v Dolním
Rakousku, a to buď v Zemské školské radě či
na obecní úrovni. Dále se zúčastnili zástupci
organizace Verein Family Business a také několik technických pracovníků
starající se o provoz školských zařízení.
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Atraktivní program, na jehož přípravě se podílela odborná garantka
projektu Mgr. Růžena Jonášová z odboru školství JMK, byl zaměřen
především na systém celodenní péče o děti ve školách. Obdobu české
školní družiny totiž na rakouské straně postrádají, a proto naše hosty
zajímal především způsob fungování těchto zařízení.
Webový portál www.spolecnedetem.cz, komunikační kampaň

V průběhu celého roku byl aktualizován portál www.spolecnedetem.cz,
databáze poskytovatelů v Kraji Vysočina a v Jmk obsahuje cca
950 registrovaných státních i soukromých zařízení i osob, které se touto
činností zabývají.
Proběhla velká komunikační kampaň projektu, která byla realizována ve
dvou etapách: duben – srpen a srpen – září. Součástí kampaně bylo uvedení
spotů na rádiu Petrov, bannerová kampaň na serverech www.kulturamorava.cz, www.kult.cz, www.idnes.cz, zveřejnění inzerce v titulu Deník,
umístění billboardových ploch – 4 ks v Jihomoravském kraji a 2 na
Vysočině.
CRR ČR pro NUTS II Jihovýchod (Brno) byly odevzdány Finanční zprávy a
Zprávy o pokroku za dvě monitorovací období roku 2012 - 2013, předložené
dokumenty byly schváleny.

Plánované aktivity v roce 2014
V příštím roce čeká tým projektu Harmonizace splnění dalších milníků:
-

2. konference, 3 workshopy
výměnný pobyt v Rakousku
zpracování souhrnného dokumentu o výsledcích projektu
předložení návrhů legislativních změn v oblasti péče o dítě
dokončení společného portálu www.familyinfo.eu ve spolupráci
s partnerem projektu Verein Family Business.

ROZVOJ REGIONÁLNÍ RODINNÉ POLITIKY JMK
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ROZVOJ REGIONÁLNÍ RODINNÉ POLITIKY JMK
Cílem projektu (vedeným pod registračním číslem CZ0291) bylo
zmapování současných potřeb rodin žijících na jižní Moravě, definovat
problémy a navrhnout ve spolupráci s odborníky jejich řešení ve formě
dokumentu „Zpráva o rodině“ současně si také klade za cíl vytvoření
návrhu na aktualizaci „Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje“
dle současných potřeb rodin v Jihomoravském regionu s využitím
dlouhodobých rakouských zkušeností.
V rámci projektu proběhla dvě setkání s rakouským partnerem
v St. Pöltenu za účelem konzultace podoby „Zprávy o rodině“, k jejíž
předloze byla použita rakouská Zpráva o rodině, která představuje
významný dokument vyvolávající celospolečenskou diskuzi, což si klade za
cíl mimo jiné také zpráva vznikající v rámci Jihomoravského kraje.
Realizátoři projektu uskutečnili celkem 3 setkání v obcích na území
Jihomoravského kraje – s občany a samosprávou primárně zaměřené na
podporu diskuse o rodinné politice v obci.

Aktivity projektu - workshopy
První z workshopů byl věnován příkladům dobré praxe v oblasti rodinné
politiky a zúčastnili se ho koordinátoři RP z obcí s rozšířenou působností.
Druhý workshop byl zaměřen na zkušenosti z Dolního Rakouska, které byly
použity při tvorbě „Zprávy o rodině“. Zúčastnili se jej zástupci samospráv
obcí, pracovníci referátu pro rodinu zemské vlády Dolního Rakouska
a starosta obce Markt Piesting.
Posledním setkáním v rámci projektu byla závěrečná konference,
zakončená tiskovou konferencí, na které byla představena „Zpráva
o rodině“. Zájem o ni projevilo nad očekávání mnoho zájemců ze strany
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samospráv, zástupců měst a obcí nebo odborníků na rodinnou politiku
s dlouholetými zkušenostmi. Nad závěrečnou konferencí převzal záštitu
Bc. Roman Celý, Dis., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,
zodpovědný za oblast rodinné politiky.

Spolurealizátoři projektu
Verein Family Business

Mezi primární aktivity této dolnorakouské společnosti patří zkvalitnění
péče o děti zejména díky kvalitní databázi poskytovatelů,
která zahrnuje téměř všechny mateřské školy, dětské skupiny, jesle,
chůvy i speciální zařízení, které se zabývají péčí o dítě v Rakousku.
Jihomoravský kraj

Na účasti tohoto projektu se Jihomoravský kraj podílel jako partner,
jenž přinášel cenné rady a návrhy pro koncepci výsledného dokumentu
„Zprávy o rodině“.

Kapitoly

dokumentu

„Návrhy

a

doporučení

pro Koncepci rodinné politiky v Jmk“
-

Opatření 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek
a prostředí příznivého rodině
Opatření 2: Slučitelnost zaměstnání a rodiny
Opatření 3: Podpora služeb pro rodiny
Opatření 4: Osvětově informační činnost
Opatření 5: Integrace rodin se specifickými potřebami
Opatření 6: Institucionální zabezpečení rodinné politiky

KONCEPCE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
ZAMĚSTNANCŮ JMK A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
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KONCEPCE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO
A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ JMK
A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Cílem koncepce, kterou zpracovávalo Společně, o.p.s. je napomoci,
aby rozhodnutí pořídit si rodinu, na něž navazuje výkon nejrůznějších
rodinných funkcí, bylo ze strany zaměstnavatele nejen co nejvíce
usnadněno, ale také patřičně společensky oceněno. Zároveň je snahou
podpořit zaměstnavatele, aby byli schopni nastavit takové podmínky,
které umožní pro-rodinný přístup implementovat do vnitřní struktury
organizace. Sladění práce a rodiny je v kontextu předkládané koncepce
chápáno jako usnadnění kvalitního naplnění pracovních a rodinných
závazků pomocí opatření, kterými disponuje zaměstnavatel v rámci
své kompetence a svých možností tak, aby zaměstnanci nebyli nuceni volit
mezi požadavky pracovními a rodinou.
Dobrá medializace podpory rodinného života na krajské úrovni může
napomoci tomu, aby opatření pro podporu harmonizace práce a rodiny
vcházela ve větší známost. Tím může zároveň přispět k samotnému rozvoji
regionální politiky a také k budování takových postojů u široké veřejnosti,
které povedou k tomu, že dobrá rodina bude považována za společenský
úspěch.

Návaznost na strategické dokumenty JMK
Opatření rodinné politiky podporují vznik funkčních rodin, kvalitu
rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny a umožňují tak jejich
členům svobodně realizovat vlastní životní strategie a naplnit
jak rodičovské tak i profesní plány. Výchova k partnerství, manželství
a rodičovství utváří u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní
odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost.
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Výkaz zisku a ztrát

C.
D.

Jiná
činnost

2.
IV.
18.
VI.
28.
VII.
29.

Hosp.
činnost

I.

Hlavní
činnost

25.
VII.
32.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby celkem
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Ostatní náklady celkem
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prod. majetek, tvorba rezerv a
opr. položek celkem
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. IM
Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony a za zboží
celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek před zdaněním
Hospodářský výsledek po zdanění

řádek

Ozn.
I.
1.
2.
II.
6.
7.
8.
III.
9.
10.
IV.
14.
V.
21.
24.
VI.

Text

1
2
3
6
8
9
10
11
12
13
17
18
21
26
29
30

249
233
16
1 335
82
5
1 248
2 582
2 101
482
4
4
15
0
15
154

0
0
0
49
0
0
49
0
0
0
1
1
4
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
37
39
42
43

154
1
1
4 340
209

0
0
0
54
75

0
0
0
0
0

45
57
64
73
76
77
78
79
80
82

209
1
1
12
12
2 303
2 303
2 525
-1 816
-1 816

75
0
0
0
0
0
0
75
21
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

29

Rozvaha aktiva

752
690

240
0

512
690

41
0

4
10
14

690
62
62

0
0
0

690
62
62

0
62
62

29
31
36

0
0
0

240
192
48

-240
-192
-48

-21
0
-21

41
52
53
56
62
70
72
73
75
81
82
85

2 759
2 514
305
8
205
1 996
245
76
169
0
0
3 511

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240

2 759
2 514
305
8
205
1 996
245
76
169
0
0
3 271

1 351
634
28
3
0
603
715
255
461
2
2
1 392

Netto
v min.

1
2

Netto

B.
B. II.
1.
4.
10.
18.
B. III.
1.
3.
B. IV.
1.

Korekce

A. IV.
2.
7.

Brutto

2.
A. II.
4.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Software
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné hmotné movité věci a
soubory hmotných movitých věcí
Oprávky k dlouhodobému majetku
softwaru
samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Daň z přidané hodnoty
Dohadné účty aktivní
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Bankovní účty
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41

řádek

Ozn.
A.
A. I.

Text

Rozvaha pasiva

-3176
100
100
-3276
-1795

Netto
v min.

86
87
88
91
92

Netto

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Výsledek hospodaření celkem
Účet hospodářského výsledku

řádek

Ozn.
A.
A. I.
1.
A. II.
1.

Text

-1380
100
100
-1480
-289
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3.
B.
B. III.
1.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
12.
17.
22.
B. IV.
2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav.
poj.
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

30
94

-1481

-1191

95
106
107
110
111
113

6447
6155
211
5 407
228
106

2772
2372
130
1600
202
46

115
116
117
118
123
128
130
132
134

40
0
2
0
92
69
292
292
3271

8
45
2
248
91
0
400
400
1392

Výnosy
Výnosy společnosti v roce 2013 činily 2 599 748 Kč. Z toho byly 2 302 771 Kč
účelová dotace z Jihomoravského kraje, operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, z operačního programu Přeshraniční
spolupráce Rakousko-Česká republika, statutárního města Frýdek-Místek,
statutárního města Brna a města Tišnov. Ostatních 296 977 Kč bylo
vytvořeno z další hlavní a hospodářské činnosti.

Náklady
Náklady společnosti v roce 2013 činily 4 394 029 Kč. Z toho největší část
připadá na osobní náklady 2 582 391 Kč a na služby 1 383 642 Kč. Náklady
na mzdu ředitele a odměny členů správní a dozorčí rady činily 0 Kč. Náklady
na plnění obecně prospěšných služeb činily 4 340 258 Kč. Náklady
na doplňkovou činnost činily 53 771 Kč a náklady na vlastní činnost byly
0 Kč.
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