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SLOVO ÚVODEM

SLOVO ÚVODEM
Rok 2014 byl pro naši společnost rokem konců a začátků. V polovině roku skončilo funkční období
správní a dozorčí rady, svých úloh se chopili noví členové. Na pozici ředitele společnosti došlo
také k předání velitelské štafety.
Kromě personálních změn došlo také k ukončení několika dlouhodobějších projektů a k zahájení
prací na projektech nových. Věřím, že se jich kolegové zhostí se stejnou zodpovědností,
jako v letech minulých. Od svého založení před devíti lety se naše společnost postupně rozrostla
nejen do počtu pracovníků, ale i do počtu realizovaných aktivit a činností.
Touto cestou bych rád poděkoval nejen odcházejícímu řediteli, Ing. Janu Kulhavému
za odpovědný a profesionální přístup při vedení naší společnosti, ale i všem členům správní
a dozorčí rady, kteří se svojí úlohy zhostili se ctí. V neposlední řadě chci poděkovat také všem
spolupracovníkům, kteří se podílí na úspěšném fungování naší společnosti.
V příštím roce oslavíme 10 let. Věřím, že v podobném duchu zvládne SPOLEČNĚ i další dekádu.

Ing. Jakub Carda, ředitel společnosti
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O SPOLEČNOSTÍ
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. Od roku 2012 jsme členem
Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje.
Aktivity společnosti
 Podpora rodinné politiky, mezinárodní projekt Harmonizace při opatrování dětí (Českorakouská 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
 Hlavní náplní činnosti společnosti je realizace projektů v oblasti sociální sféry. Dlouhodobě
spolupracujeme na několika projektech, každý rok se snažíme o realizaci nových projektů
a rozšiřování naší činnosti.
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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O SPOLEČNOSTI
Organizační struktura
Společně, o.p.s. má tříčlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu. Statutárním orgánem
společnosti je ředitel společnosti. V roce 2014 uplynulo první tříleté funkční období členům
správní i dozorčí rady. V souladu s tím byly v červnu jmenováni noví členové správní i dozorčí rady
s tříletým mandátem. Zároveň došlo k jmenování nového ředitele společnosti.
Ředitel společnosti (do 16. 6. 2014):
Ing. Jan Kulhavý (od 18. 4. 2011)
Ředitel společnosti (od 17. 6. 2014):
Ing. Jakub Carda
Správní rada (do 16. 6. 2014):
Ing. Jakub Carda, předseda (od 14. 4. 2011)
JUDr. Vladimír Hajčman (od 14. 4. 2011)
Mgr. Jiří Putna (od 14. 4. 2011)
Správní rada (od 17. 6. 2014):
Ing. Jan Kulhavý
Jaroslava Báčková, Dis.
Mgr. Jiří Putna
Dozorčí rada (do 16. 6. 2014):
Ing. František Sejpka, předseda (od 14. 4. 2011)
Mgr. Kateřina Podivínská (od 14. 4. 2011)
Ing. Lukáš Vaculík (od 14. 4. 2011)
Dozorčí rada (od 17. 6. 2014):
Ing. Oldřich Pospíšil
Ing. Mgr. Vít Janků
Ing. Lukáš Vaculík
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. 2014 podílelo 19 osob v rámci pracovně právního vztahu
a jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Aktivity také podpořilo 35 dobrovolníků, především
z řad seniorů.
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PROJEKT SENIOR POINT
Síť kontaktních míst pro seniory se v roce 2014 úspěšně rozvíjela.
Otevřeli jsme další kontaktní místo v Brně (Maloměřice),
expandovali jsme do Zlínského kraje, kde byl otevřen 1. Senior
Point. Dále jsme více prohloubili spolupráci se Svazem
důchodců, začali jsme připravovat otevření Senior Pointu
v Ostravě (2015) a v Praze, navázali jsme kontakty v Českých
Budějovicích. Na konci roku 2014 bylo otevřeno celkem 15 kontaktních míst ve 4 krajích
(Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský a Kraj Vysočina).

Partneři projektu
Partneři projektu se významným způsobem podílí na činnosti jednotlivých kontaktních míst.
Jedná se zejména o přednáškovou činnost, zajištění informačních materiálů, vzdělávání našich
pracovníků případně propagaci společných aktivit.
Noví partneři projektu
S rozvojem sítě kontaktních míst jsme navázali spolupráci s dalšími dvěma institucemi:


Persefona – poradna pro domácí násilí v Brně



Státní zdravotní ústav

Díky této spolupráci jsme mohli rozšířit nabídku přednáškové činnosti o několik dalších témat.
Zároveň jsme připravili odborné školení pro naše pracovníky Senior Pointů na téma domácí násilí,
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šikana a prevence proti těmto sociálně patologickým jevům. Setkání bylo plánováno na konec
roku 2014, vzhledem k časové kolizi přednášejících bylo přesunuto na leden 2015.
Stávající partneři projektu
 Městská policie Brno
 Městská policie Frýdek-Místek
 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
 Státní zdravotní ústav
 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace
 Sdružení českých spotřebitelů
 Rada seniorů České republiky
 Oblastní charita Blansko
 Oblastní charita Břeclav
 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
 Občanské sdružení Persefona – pomoc obětem domácího násilí
 Právní občanská poradna Dialog
 U3V Masarykovy univerzity v Brně
 Projekt Senior pasy – slevová síť pro občany 55+
Přednášky partnerů
Ve spolupráci s odbornými partnery pořádáme každý rok sérii přednášek v jednotlivých
městech. Přednášky jsou realizovány ve spolupráci s místními knihovnami, kluby důchodců
a spřízněnými organizacemi.
Odborné vzdělávání našich pracovníků
V rámci spolupráce s odbornými partnery jsme zahájili také vzdělávání našich pracovníků s cílem
zvýšit jejich odbornou způsobilost. Každý rok probíhá celodenní setkání nad problematikou,
která se dotýká života seniorů (prevence, domácí násilí, sociální poradenství,…). Toto setkání je
závazné pro všechny zapojené Senior Pointy (dle domluvy se dá individuálně realizovat
v konkrétním kraji).
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Poskytované služby
Všechny níže uvedené služby jsou poskytovány zdarma. Pokud je v rámci provozu některá činnost
zpoplatněna (např. nákup spotřebního materiálu v případě volnočasových aktivit), je o této
skutečnosti senior informován předem.
Bezplatně poskytované služby:










základní poradenství (vyhledávání kontaktů a informací na internetu), poskytování
informací
zprostředkování kontaktů na organizace, nabízející služby seniorům
bezplatná právní poradna (pokud je v daném kontaktním místě poskytována)
přístup na internet s možností tisku a kopírování
drobné občerstvení (voda/čaj)
informační materiály partnerů, periodika ke čtení v rámci Senior Pointu
registrace/změna údajů do projektu Senior pas
katalog poskytovatelů projektu Senior pas (pokud je v daném kraji k dispozici)
přednášky a besedy

Spolupráce v rámci kontaktních míst
Bezplatná (online) právní poradna
Ve většině případů poskytujeme seniorům rady, případně jim naši zástupci pomohou
s vypracováním potřebných dokumentů (formulace žádosti, klient podává žádost svým jménem).
Nezastupujeme seniory před soudy ani v jednotlivých sporech. Za dobu realizace právní poradny
(od ledna 2012) využilo našich služeb přes 700 seniorů (do prosince 2014). V roce 2014 jsme
spustili projekt online právní poradny, která má za cíl přiblížit seniorům potřebné právní
poradenství i mimo Brno. Nezabýváme se osobními bankroty ani oddlužením. Na tuto
problematiku se zaměřují jiné organizace. Mezi nejčastější oblasti v rámci právního poradenství
patří:





Dědické řízení (náležitosti k sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení)
Reklamace s poskytovanými službami (nevyhovující dovoz jídla,…)
Odstoupení od smluv (dodávky energií,…)
Občanskoprávní spory (sousedské vztahy, vztahy v rodině)

Poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů
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. Na jednotlivých Senior
Pointech jsou informace, letáčky a kontaktní údaje na organizace, které zastupují práva
spotřebitelů. Mezi nejčastější dotazy patří:



Zajištění potřebné ochrany v životních situacích, odpovědnost za škodu
Odstoupení od nevýhodného nákupu (podomní prodej, předváděcí akce)
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Reklamace poskytovaných služeb (nevyhovující dovoz jídla,…)
Odstoupení od smluv (dodávky energií, podomní prodej,…)

Sociální poradenství
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. Klienti se na nás nejčastěji obrací v následujících otázkách:





Kontakt na sociální služby (částečná pomoc pro nemohoucí rodiče)
Pomoc při vyplňování žádostí na umístění do DPS
Přehled sociálních služeb v daných lokalitách
Zajištění základních služeb v bydlišti seniory (terénní služby apod.)

Bytová problematika
Ve spolupráci s Radou Seniorů 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.



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

Bezpečnost, prevence
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 v každodenním životě.



Základní otázky týkající se prevence, bezpečnosti
Problematika požárů, obecného ohrožení apod.

Volnočasové aktivity
Pro seniory pořádáme ve vybraných lokalitách klubová setkání – 1×14 dní. Náplní 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,…).




Volnočasové aktivity (nabídka kurzů, školení, vycházek a zájezdů)
Cestování, výlety, přednášky
Cvičení jógy, počítačová gramotnost
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Statistika návštěvnosti
Také v roce využilo služeb kontaktních míst více jak 6000 osob. Největší zájem byl o služby
právního a sociálního poradenství. Nezanedbatelnou část služeb tvořil kompletní servis v rámci
projektu Senior Pas (registrace, aktualizace údajů, vrácenky,…).

Vývoj návštěvnosti Senior Pointu 9/2011 - 12/2014
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Výhled do roku 2015
Budeme pokračovat v aktivním rozšiřování Senior Pointů do dalších krajů. Otevřeme Senior
Pointy v Jihočeském kraji a Moravskoslezském kraji, dále bychom chtěli posílit naši pozici
v Jihomoravském kraji (odhadem 6 – 8 Senior Pointů). Rádi bychom otevřeli další Senior Point
ve Zlínském kraji. Ve spolupráci se Svazem důchodců bychom otevřeli první Senior Point v Praze
a pokusili se navázat spolupráci ve Středočeském kraji.
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ROZVOJ DÁLŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROSTOUČÍ SKUPINU STÁRŠÍČH PRÁČOVNÍKŮ
V roce 2014 pokračoval tento pilotní projekt (registrován pod č. CZ.1.07/3.2.04/05.0076)
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen již v roce 2013,
stěžejní část projektu byla realizována v roce 2014.
Projekt byl tvořen celkem 5 klíčovými aktivitami (KA1 – KA5). Hlavní náplní aktivit KA1 – KA3 byla
tvorba vzdělávacích modulů, které obsahovaly studijní materiály jak v elektronické tak i papírové
podobě. Hlavní motivací k vytvoření těchto vzdělávacích modulů byla jednak poptávka zájemců
z cílové skupiny a dále nedostatečná nabídka v rámci dostupných možností.
V první klíčové aktivitě bylo vytvořeno 17 studijních textů, 13 prezentací, 33 videoukázek
a 5 pracovních listů. Jednotlivé studijní materiály byly zaměřeny na rozvoj a rozšíření základních
počítačových dovedností. Součástí jednotlivých setkání byla teoretická část, praktické
procvičování a zpravidla také zadání domácího úkolu k procvičení probírané látky.
Druhá klíčová aktivita – Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností – byla tvořena celkem
4 studijními texty, 19 prezentacemi, 15 pracovními listy a 1 videoukázkou. Hlavní náplní toho
vzdělávacího modulu bylo posílení sebevědomí a rozvoj spolupráce na pracovišti mezi
jednotlivými členy pracovního týmu. Probírány byly jak teoretické informace (např. rozdělení
podle charakteru osob,…) tak také praktický nácvik komunikace uvnitř týmu, včetně konfliktních
situací.
Třetí klíčová aktivita - vzdělávání lektorů pracujících se seniory a preseniory – byla určena pro
pracovníky partnera projektu a podobně zaměřených organizací, včetně našich pracovníků
kontaktních míst Senior Point. V rámci této aktivity byly vytvořeny 3 studijní texty, 6 prezentací,
2 videoukázky a 8 pracovních listů.
Hlavní náplní čtvrté klíčové aktivity (KA4) byla tvorba e-learningového systému (portálu)
na podporu výuky jednotlivých vzdělávacích modulů (KA1 - KA3). Součástí e-learningového
systému jsou veškeré studijní materiály v elektronické podobě včetně zadání dílčích úkolů.
Následně do tohoto systému účastníci klíčové aktivity KA1 (vzhledem k povaze pilotního ověření)
odevzdávali dílčí vypracované úkoly.
Poslední klíčovou aktivitou (KA5) bylo pilotní ověření nově vzniklých vzdělávacích modulů
na cílové skupině včetně zapojení e-learningového prostředí. Celkově se pilotního ověření
účastnilo 80 osob z cílové skupiny 50 – 64 let zaměstnaní i nezaměstnaní obyvatelé
Jihomoravského kraje. V roce 2015 budou v rámci udržitelnosti tyto kurzy zopakovány v dalších
lokalitách Jihomoravského kraje.
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HÁRMONÍZÁČE PŘÍ OPÁTROVÁNÍ DĚTÍ – HARMONISIERUNG BEI DER
KINDERPFLEGE
Mezinárodní projekt, jehož bylo Společně o.p.s. vedoucím
koordinátorem má za cíl pomoci rodičům v orientaci při
hledání optimální formy péče o jejich dítě včetně
alternativních forem v rámci současné české legislativy.
Zkušenosti rakouského partnera budou přispívat k podpoře
rozvoje různých forem péče o dítě a zároveň napomohou
k formulaci návrhů na zákonné úpravy v této oblasti u nás.
Partneři projektu:
 Společně o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, 60300 Brno – vedoucí partner


Jihomoravský kraj, odbor sociálních věc, oddělení rodinné politiky a odbor školství,
Žerotínovo náměstí 3/5, 60200 Brno



Kraj Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 57833 Jihlava



Verein Family Business, Schulgasse 3, 3100 St. Pölten, Österreich

Výstupy projektu:
Webové stránky – soustředěná nabídka služeb péče o dítě
Internetové stránky www.spolecnedetem.cz obsahující kompletní informace o službách v oblasti
péče o dítě. Tyto internetové stránky jsou součástí portálu familyinfo.eu stejně jako rakouské
kinderbetreuung.at
Konference a workshopy
Setkání reagující na očekávané legislativní změny v této oblasti, zejména pak řešení otázek
souvisejících s parametry těchto zařízení a služeb.
Mezinárodní výměna
Výměna pracovníků služeb péče o dítě, včetně těch, kteří plánují do této oblasti profesně
vstoupit a to z Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Tato přeshraniční
výměna bude probíhat i po skončení trvání projektu.
Návrhy legislativních změn
Zpracování poznatků, které vzešly z diskuzí, mezinárodních výměn a konferencí v průběhu
projektu. Obsahují shrnutí klíčových problémů v oblasti péče o děti s návrhy jejich řešení. Možná
řešení byla konzultována s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci možnosti
legislativních návrhů.
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ROZVOJ REGÍONÁLNÍ RODÍNNÉ POLÍTÍKÝ JÍHOMORÁVSKÉHO KRÁJE
Cílem projektu bylo zmapovat současné potřeby rodin žijící na jižní Moravě, definovat problémy
a navrhnout ve spolupráci s odborníky jejich řešení ve formě dokumentu „Zpráva o rodině“.
Ta má za úkol popsat aktuální trendy života rodin od sociální oblasti, přes bydlení, až po volný čas
rodiny.
Součástí projektu bylo několik workshopů. Jmenujme například seminář se zástupci
dolnorakouského referátu pro rodinu a Rolandem Braimeierem, starostou obce Markt PiestingDreistetten, která je držitelem certifikátu Obec přátelská rodině. Dalším byl workshop s účastí
celé řady zástupců měst a obcí z jižní Moravy, na kterém obce prezentovaly své úspěchy v oblasti
rodinné politiky.
Proběhlo také několik pracovních setkání odborníků na rodinnou politiku z České republiky a
Rakouska se zástupci JMK. Diskutovala se zde témata jakou trendy v životě rodin, modulové nebo
prostupné bydlení pro sociálně slabé rodiny, startovací byty jako podpora zakládání rodin,
veřejné prostory a infrastruktura příznivá rodině a všem generacím, podpora otců na výchově
dětí nebo fenomén mama hotelu a jeho řešení prospěšné pro obě strany a jiné. U nás zatím
neznámou službou je např. hlídání dětí v období prázdnin, které v Rakousku mají celkem 12 týdnů
ročně, z toho 9 týdnů v létě. Další možností je např. příspěvek na náklady na dopravu do mateřské
školy, dle vzdálenosti může jít i o větší finanční sumy. Nadstavbou je prevence krizových situací
formou finančního koučinku nebo rozsáhlé partnerské tréninkové programy.
Tečkou celého projektu byla závěrečná konference. Zájem o ni projevilo nad očekávání mnoho
zájemců ze strany samospráv, zástupců měst a obcí nebo odborníků na rodinnou politiku
s dlouholetými zkušenostmi. Na konferenci byla odborné veřejnosti a zástupcům Jihomoravského
kraje prezentována avizovaná „Zpráva o rodině“. Rozsáhlý dokument má několik kapitol. Část je
věnována životním etapám rodiny, a to: rodiny s dětmi předškolního věku (0-6 let), rodiny s dětmi
školního věku (6-15 let), rodiny s dospívajícími dětmi (12-18 let) a rodiny prarodičů a seniorů.
Druhá část pak obsahuje odborné příspěvky k dílčím tématům. Kompletní znění dokumentu
„Zpráva o rodině“ je uveřejněno mimo jiné na webových stránkách www.rodinnapolitika.cz.
Na základě Zprávy vznikl dokument „Návrhy a doporučení pro Koncepci rodinné politiky v JMK“
vycházející ze struktury stávající Koncepce, která však má být v blízké době aktualizována.
Pro každé opatření v oblasti rodinné politiky přináší několik nových návrhů, které by mohly být
zástupci Jihomoravského kraje realizovány.
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DÁLŠÍ ÁKTÍVÍTÝ
V rámci dlouhodobé spolupráce jsme se podíleli na prorodinných aktivitách v Jihomoravském
kraji. Jednalo se zejména o výročí mezinárodního roku rodiny (výstava v budově Krajského úřadu
Jmk v Brně ve dnech 1. – 12. 5. 2014), dětský den s Rodinnými pasy (8. 6. 2014), Rodinné pasy a
Senior pasy na Divokém západě (23. 8. 2014) a oslavy mezinárodního dne seniorů, (5. 10. 2014).
Účastnili jsme se se také několika konferencí např.:


18. 6. 2014 Praha – konference Stáří spojuje 2014



23. 9. České Budějovice – Implementace plánu sociálních služeb České Budějovice



29. 9. 2014 Šlapanice – Spokojený senior v rodině



30. 9. Brno – Konference Rodinná politika v Jihomoravském kraji

V těchto aktivitách budeme pokračovat i v roce 2015, naše aktivity rozšíříme do dalších krajů
a na Slovensko.
Společně, o.p.s. se podílelo na Studii k zachování a revitalizaci stávajících církevních staveb
v Dolním Rakousku a na Jižní Moravě (mezinárodní projekt). Společně, o.p.s. se podílelo
na realizaci projektu především koordinační a administrativní činností pro VUT. Podílelo se také
na přípravě a zpracování podkladů pro závěrečnou zprávu.
Dále pro partnery realizujeme grantové a dotační poradenství (monitoring výzev, příprava
žádostí, administrativa, spolupráce při realizaci, finalizace projektů).
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FOTOGALERIE
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVÁ NEZÁVÍSLÉHO ÁUDITORA
Naše společnost je příjemcem finančních prostředků z veřejnoprávních rozpočtů. Vzhledem
k aktuálně platným zákonům máme povinnost předkládat účetní závěrku k nezávislému auditu.
Dále předkládáme rozvahu a výkaz zisku a ztrát, které jsou nedílnou součástí této výroční zprávy.

Stránka | 16

