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SLOVO ÚVODEM

SLOVO ÚVODEM
Rok 2015 se nesl ve znamení udržitelnosti realizovaných projektů, rozvoje stávajících seniorských
aktivit (zejména projekt Senior Point). Slibně se začala rozvíjet aktivita „Živé město“, kde jsme
navázali spolupráci s místní samosprávou a neziskovým sektorem i místními podnikatelskými
subjekty. Dále rozvíjíme oblast dotačního poradenství, kde jsme se připravovali zvláště na nové
programové období 2014-2020. Vzhledem k vyhlášení prvních výzev až na konci roku, očekáváme
první realizované projekty v druhé polovině roku 2016. V roce 2015 jsme pracovali na méně
projektech než rok 2014, což bylo z velké míry způsobeno pozdějším zpuštěním nového
programového období. Nicméně komplikace, které tato situace způsobila, jsme operativně
vyřešili a neměly zásadní vliv na chod naší společnosti.

Ing. Jakub Carda, ředitel společnosti
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O SPOLEČNOSTI

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
 Rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného prostoru pro aktivní život
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

V roce 2015 jsme spolu s dalšími 3 subjekty založili sociální podnik Společně pro budoucnost,
kde máme 25 % podíl (IČ: 04510810).
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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 2015 došlo k zániku jednoho ze zakladatelů, čímž došlo
k úpravě rozhodovacích pravomocí při návrhu nových členů správní a dozorčí rady.
Ředitel společnosti:
Ing. Jakub Carda
Správní rada:
Ing. Jan Kulhavý
Jaroslava Báčková, Dis.
Mgr. Jiří Putna (do 27. 1. 2015)
Michaela Schwarzer (od 28. 1. 2015)
Dozorčí rada:
Ing. Oldřich Pospíšil
Ing. Mgr. Vít Janků
Ing. Lukáš Vaculík
Zakladatelé:
Sun Drive Communications s.r.o., IČ: 26941007
Lidé ve Společně
Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2015 podílelo 17 osob v rámci pracovně právního
vztahu a jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Aktivity také podpořilo 28 dobrovolníků,
především z řad seniorů.
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PROJEKT SENIOR POINT

PROJEKT SENIOR POINT
Síť kontaktních míst pro seniory se v roce 2015 úspěšně rozvíjela. Otevřeli jsme další kontaktní
místo v Brně (Líšeň, Černovice), expandovali jsme
do Jihočeského kraje, kde byla otevřena 3 kontaktní místa
(2× České Budějovice, 1× Prachatice). Zároveň došlo k narovnání
vztahů s Krajem Vysočina, kde bylo k 31. 12. 2015 otevřeno
5 Senior Pointů. Na konci roku bylo otevřeno celkem 22 Senior
Pointů v rámci ČR (jeden Senior Point v Brně, Křenové
byl uzavřen z organizačních důvodů Městské policie Brno). Aktivně jsme začali připravovat
rozšíření sítě do Středočeského kraje (Příbram) a do Prahy, oslovili jsme další subjekty s nabídkou
spolupráce.

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:


Ledax, o.p.s.



KreBul, o.p.s.



Protectu – asistenční péče

Stránka | 6

PROJEKT SENIOR POINT
Díky této spolupráci jsme mohli rozšířit naše pobočky do dalších lokalit (České Budějovice,
Prachatice) a nabídku přednáškové činnosti o několik dalších témat. V roce 2015 proběhlo školení
pracovníků na téma domácího násilí na seniorech, seznámení s činností nových partnerů
a příprava spolupráce na rok 2016.
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+
 Persefona
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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PROJEKT SENIOR POINT
Poskytované služby
Všechny níže uvedené služby jsou seniorům 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 1150 seniorů (do prosince 2015). 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)
Reklamace poskytovaných služeb (nevyhovující dovoz jídla,…)
Odstoupení od smluv (dodávky energií, podomní prodej,…)
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PROJEKT SENIOR POINT
Sociální poradenství
Ve spolupráci se sociálními službami (Charita Blansko, Břeclav, 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 třech 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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PROJEKT SENIOR POINT
Statistika návštěvnosti
Také v roce 2015 využilo služeb kontaktních míst více jak 7700 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,…) a volnočasové aktivity.

časová osa

vývoj návštěvnosti Senior Pointu 9/2011 - 12/2015
prosinec 2015
září 2015
červen 2015
březen 2015
prosinec 2014
září 2014
červen 2014
březen 2014
prosinec 2013
září 2013
červen 2013
březen 2013
prosinec 2012
září 2012
červen 2012
březen 2012
prosinec 2011
září 2011

31702
29560
27514
25722
23900
22582
20899
19167
17408
15672
13374
10921
8879
6829
3945
2379
716
103
0
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celková návštěvnost
Výhled do roku 2016
Budeme pokračovat v aktivním rozšiřování Senior Pointů do dalších krajů. Otevřeme Senior
Pointy ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, dále posílíme naši pozici v Jihomoravském
kraji (6 – 8 Senior Pointů). Rádi bychom otevřeli další Senior Point ve Zlínském kraji. Ve spolupráci
se Svazem důchodců otevřeme první Senior Point v Praze.
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ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROSTOUCÍ SKUPINU STARŠÍCH PRACOVNÍKŮ

ROZVOJ DÁLŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROSTOUČÍ SKUPÍNU STÁRŠÍČH PRÁČOVNÍKŮ
V roce 2015 probíhala udržitelnost tohoto projektu realizací dalších vzdělávacích kurzů pro
cílovou skupinu. Konkrétně byla cílová skupina projektu prezenčně proškolena v následujících
kurzech:
1. Zvyšování ICT znalostí a dovedností
 cílová skupina: ne/zaměstnaní ve věku 50-64 let
 místo, termín realizace: Hodonín, 4. 11. - 18. 12. 2014 (7 účastníků)
 místo, termín realizace: Brno, 6. 11. 2014 - 5. 2. 2015 (17 účastníků)
 místo, termín realizace: Brno, 10. 2. - 24. 3. 2015 (7 účastníků)
 místo, termín realizace: Brno, 7. 4. - 12. 5. 2015 (7 účastníků)
počet účastníků: 38
2. Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
 cílová skupina: ne/zaměstnaní ve věku 50-64 let
 místo, termín realizace: Brno, 5. 2. - 19. 2. 2015
* počet účastníků: 6
3. Vzdělávání lektorů, pracujících se seniory a preseniory
 cílová skupina: lektoři dalšího vzdělávání pracující se seniory a pracovníky, kteří jsou v
předdůchodovém věku (50-64 let)
 místo, termín realizace: Blansko, 8. 9. - 12. 9. 2015
počet účastníků: 6
Školení nebyla zpoplatněna. Lektoři a tvůrci materiálů, kteří byli v průběhu projektu podpořeni
a vybráni ke vzdělávání, se podíleli na lektorování školení v rámci povinné udržitelnosti projektu.
Lektorský tým byl navíc rozšířen o dalšího člena, a to o paní Gojovou (lektorka kurzu Zvyšován ICT
znalostí a dovedností). V průběhu výuky byly lektory využívány vytvořené vzdělávací materiály
včetně e-learningu.
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SENIORSKÁ POLITIKA V JIHOMORAVSKÉM A TRENČÍNSKÉM KRAJI

SENÍORSKÁ POLÍTÍKÁ V JÍHOMORÁVSKÉM Á TRENČÍNSKÉM KRÁJÍ
Hlavním výstupem projektu bylo vydání publikace, která se věnuje seniorské politice a situaci
seniorů v JmK a Trenčínském kraji. Tato publikace poslouží činnosti žadatele i partnera a byla
poskytnuta i neziskovému sektoru a samosprávě v JmK a Trenčínském kraji. Na základě těchto
získaných poznatků se prohloubila informovanost o současné situaci v oblasti seniorské politiky
v obou krajích a také další spolupráce obou partnerů.
Specifický cíl 1 – Analýza seniorské politiky na regionální úrovni v příhraničním území (JmK a TSK)
– specifický cíl byl naplněn zpracováním publikace i odborných studií, které poslouží pro další
činností obou projektových partnerů
Specifický cíl 2 – Rozvoj vzájemné spolupráce mezi přeshraničními partnery – cíl byl naplněn
společnou realizací všech aktivit; projektoví partneři spolu dříve nespolupracovali a úspěšnou
realizací tohoto projektu se přesvědčili o efektivitě této spolupráce a jejím přínosu, jsou proto
připraveni ve spolupráci nadále pokračovat
Specifický cíl 3 – Přenos příkladů dobré praxe mezi JmK a Trenčínským krajem – cíl byl naplněn
nejen formou příspěvků v publikaci, které se věnují jak JMK, tak TK, ale i formou prezentací a
diskuzí na workshopu a závěrečném semináři, kterého se zúčastnili nejen projektoví partneři, ale
zástupci další organizací jak ČR, tak SK.
V rámci udržitelnosti projektu budeme nadále pokračovat ve spolupráci s našim partnerem KO
JDS v Trenčíně v rámci výměn zkušeností a informací. Využijeme nových zkušeností v rámci
činnosti, kterou se Společně, o.p.s. zabývá dlouhodobě, podporou mezigeneračního soužití,
seniorů a kvality života ve stáří. Využijeme zkušeností JDS v organizaci řady aktivit pro seniory a
naopak nabízíme zkušenosti s provozem kontaktních míst pro seniory, bezplatnou právní
poradnou, z oblasti prevence, vzdělávání a mezigeneračních aktivit.
Termín: 1. 2. – 31. 5. 2015
Příjemce dotace: Společně, o. p. s.
Přeshraniční partner: Krajská organizácia Jednoty dochodcov na Slovensku v Trenčíně
Celkové výdaje mikroprojektu v EUR: 13 230,76
Výše podpory z ERDF v EUR: 11 246,14
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SENIOŘI SE BAVÍ... NEJEN PŘESHRANIČNĚ

SENIOŘI SE BAVÍ... NEJEN PŘESHRANIČ̌NĚ
Hlavní cíl – rozvoj přátelské spolupráce a komunikace přeshraničních partnerů s cílem
vzájemného porozumění a obohacení se, které bude mít přínos pro činnost obou organizací a
potažmo krajů. Realizací tohoto mikroprojektu obohatilo obě organizace o nové nápady v jejich
další činnosti a spolupráci.
1. Specifický cíl – Rozvoj vzájemné spolupráce mezi přeshraničními partnery - byl naplněn,
účastníci na akcích spolu hovořili, nadále budeme spolupracovat na dalších akcích - turistika,
sportovní soutěže, na významných akcích,
2. Specifický cíl – Podpora kulturní výměny mezi seniory – byl naplněn, účastníci akcí z obou
států se vzájemně seznámili s kulturou obou regionů, formou folklorních vystoupení, ukázkou
rukodělných prací a řemesel, ukázkou tradičního občerstvení atd.
3. Specifický cíl – Podpora kulturní výměny mezi seniory a dalšími generacemi – byl naplněn
účastí souborů nejmladší generace na aktivitě Krajský den seniorů a účastí rodin seniorů, které
se s nimi zúčastnily aktivity Setkání na hranici.
4. Specifický cíl – Získávání nových poznatků a přátelství – byl naplněn, poznatky a nové poznatky
využijeme při pokračující přeshraniční spolupráci, kterou budeme nadále rozšiřovat tím,
že podepíšeme dohodu o spolupráci s dalšími partnery - seniory z Bialsko-Biale 10. 2. Polsko.
Termín: 1. 4. – 30. 11. 2014
Příjemce dotace: Svaz důchodců České republiky, z. s. Krajská rada Moravskoslezského kraje
Přeshraniční partner: Jednota dôchodcov na Slovensku- Krajská organizácia Jednoty dôchodcov
Žilina
Společně, o.p.s. tento projekt zajišťoval administrativně, předložení konečné verze Závěrečné
zprávy proběhlo v dubnu 2015.

SENÍOŘÍ VE ŠKOLÁČH
Na podzim roku 2015 začala příprava projektu „Senioři ve školách“, jehož cílem je zlepšení
mezigeneračního dialogu v okolí zařízení péče o seniory v JmK. Tento projekt podpořil
Jihomoravský kraj a 22. 2. 2015 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK.
Projekt bude probíhat v termínu 1. 1. – 30. 6. 2016.
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HÁRMONÍZÁČE PŘÍ OPÁTROVÁNÍ DĚTÍ M00233
Projekt je ve stadiu udržitelnosti. 30. 9. 2015 byla předložena první Zpráva o zajištění
udržitelnosti.
Cílem projektu bylo vytvoření pestré, jednoduše přístupné a flexibilní nabídky péče o děti. Byl
vytvořen webový portál, který obsahuje informace o službách péče o dítě
www.spolecnedetem.cz. Po ukončení projektu je databáze
poskytovatelů péče o děti aktualizována a doplňována.
Poradenství pro poskytovatele i rodiče probíhá v součinnosti
s JmK, odbor školství. V rámci požadavků rakouského
partnera jsme kontaktovali zájemce v oblasti péče o děti – au
pair – s nabídkou volných pracovních míst v Rakousku.
Pravidelně se účastníme akcí (konference, semináře,
workshopy) zaměřené na tuto problematiku. Usilujeme o zvýšení informovanosti odborné i laické
veřejnosti (zejména prostřednictvím webových stránek).
Zajištěním těchto činnosti se zabývají zaměstnanci hlavního partnera Společně, o.p.s. v rámci
běžné agendy.
V dalších obdobích udržitelnosti projektu budeme pokračovat v aktualizaci a rozšiřování
databáze zařízení péče o dítě, budeme informovat poskytovatele o možnosti dalšího vzdělávání,
legislativních změnách, možnostech financování a zřizování nových služeb péče o děti,
ve spolupráci s JmK nabízet poradenství. Stránky jsou propojeny prostřednictvím
www.familyinfo.eu s webovými stránkami rakouského projektového partnera, lze využívat
informace z obou zdrojů.
Webové stránky budou nadále provozovány a administrovány zaměstnanci hlavního partnera
v rámci běžné agendy.
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UDRŽÍTELNOST PROJEKTU ROZVOJ REGÍONÁLNÍ RODÍNNÉ POLÍTIKY V JMK
Trvá období udržitelnosti projektu Rozvoj regionální rodinné politiky v JMK financovaného
z tzv. Fondu malých projektů v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce. Projekt byl
realizován v úzké spolupráci s Jihomoravským krajem a rakouským partnerem organizací Family
Business. Na internetových stránkách www.rodinnapolitika.cz jsou k dispozici volně ke stažení
oba výstupní dokumenty – Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji a Návrhy a doporučení
pro Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje. Oba dokumenty byly využity při tvorbě nové
aktualizované podoby Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.
Na základě tohoto strategického dokumentu vznikl Akční plán pro rok 2016. Přeshraniční dopad
projektu
byl
naplněn
realizací
projektu
vzešlého
z rakouské
strany,
a to Familyfriendlycommunity.

INICIATIVA ŽÍVÉ MĚSTO
V loňském roce jsme přišli s myšlenkou platformy „Živé město“ spojující důležité subjekty, které
v centru města působí a které mají společný zájem – rozvoj centra města Brna.
Náplní činnosti platformy Živé město je zejména:




koordinace aktivit na území městského centra, tj. kultury, sportu, bydlení, obchodu
a podnikání, architektury, veřejného prostoru
spolupráce a efektivní komunikace mezi městskými, soukromými a neziskovými subjekty
zastoupenými v centru města
networking, propagační činnosti, konference, semináře

Tematicky se činnost platformy zaměřuje na následující čtyři oblasti:
1. Právní a administrativní bariéry vůči aktivitám tzv. zdola
2. Veřejný prostor, jeho estetická kultivace a uživatelská přívětivost
3. Firemní sektor (maloobchod v městském centru)
4. Konkrétní aktivity a projekty
Spolupracujeme se zástupci samosprávy i s neziskovým sektorem. V loňském roce jsme
uspořádali dvě velká síťovací setkání za účasti několika desítek zástupců významných institucí,
vedení města Brna a městské části Brno-střed.
Podílíme se na celé řadě aktivit, namátkou:




regulace tzv. vizuálního smogu
podpora aktivit a intervencí ve veřejném prostoru včetně tlaku na odstraňování
nadbytečných bariér (z hlediska právního a administrativního) při jejich realizaci
ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem města Brna realizujeme projekt
tzv. PHOTOPOINTŮ: Principem je označovat jednotným piktogramem body, z nichž je
nejlepší úhel pro fotografování významných památek, a pod společnou značkou je tak
propagovat i na komunikačních kanálech. Cílem je přispět k rozvoji turistického ruchu
a popularizaci významných památek.
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ve spolupráci s radnicí městské části Brno-střed jsme 28. 8. 2015 uspořádali akci s názvem
Otevřená radnice, která neformálně představila jak představitele úřadu, tak budovu
samotnou. Do akce byla zapojená řada dalších subjektů a podařilo se nám tak oživit celou
Dominikánskou ulici a zároveň připomenout pomocí informačních panelů její bohatou
historii.

DOTÁČNÍ PORÁDENSTVÍ
I přes pozdější rozjezd nového programového období 2014+ jsme připravovali projekty ze
strukturálních fondů pro naše partnery. Jedním z našich nejvýznamnějších partnerů je Fakulty
architektury Vysokého učení technického v Brně, pro něž zajišťujeme kompletní projektový
servis. Spolupracovali jsme se subjekty ze soukromého i veřejného sektoru a společně jsme se
připravovali na vyhlášení konkrétních výzev v rámci nového programového období.
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FOTOGALERIE

FOTOGALERIE
Aktivity projektu Senior Point
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FOTOGALERIE
Aktivity projektu Seniorská politika v Jihomoravském a Trenčínském kraji
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FOTOGALERIE
Aktivity projektu Živé město
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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.
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