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V roce 2017 se nám podařilo rozšiřovat naše aktivity na podporu  
seniorů. Otevřeli jsme další Senior Pointy, zvláště se nám daří roz-
šiřovat v Moravskoslezském kraji. Realizovali jsme mnoho mezige-
neračních setkání. Dařilo se nám i v novém prostředí odborných 
konferencí na téma Průmysl 4.0, kde chceme být i do budoucna 
aktivní a přispívat k povědomí o tomto fenoménu. Pokračujeme  
v aktivitách Živého Města, kde největší aktivitou byl Mendlův festival. 

V rámci naší společnosti dochází k obměně týmu, což s sebou nese 
další výzvy. Každopádně děkuji všem stávajícím a minulým kole-
gům, ať už z řad zaměstnanců, dobrovolníků nebo členů kontrol-
ních orgánů.

Věřím, že i v následujících letech se nám bude při udržení součas-
ných aktivit dařit přicházet s dalšími projekty a výzvami.

V Brně 6. června 2018

Ing. Jakub Carda, ředitel společnosti

SLOVO ŘEDITELE
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Posláním společnosti je podpora rodinného života a mezigenerač-
ních aktivit. Kromě této oblasti je naší hlavní náplní rozvoj a pod-
pora proseniorských aktivit, dále komplexní strategické poradenství  
a analýzy v oblasti čerpání dotací ze strukturálních fondů. 

Od roku 2012 jsme členem Asociace nestátních neziskových orga-
nizací Jihomoravského kraje.

O SPOLEČNOSTI
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI
• Podpora rodinné politiky
• 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 
• Rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného prostoru pro aktivní 

život

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název:  Společně, o.p.s.
právní subjektivita:  obecně prospěšná společnost
sídlo:  Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
IČ:  26976307
DIČ:  CZ26976307
bankovní spojení:  197883555/0300, ČSOB
zapsaná:  OR u Krajského soudu v Brně, O266
založení společnosti:  11. srpna 2005
tel.:  +420 543 212 870
web:  http://www.spolecne.info
e-mail:  info@spolecne.info
datová schránka: sq4uys8

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Společně, o.p.s. má tříčlennou správní radu a tříčlennou dozorčí radu. 
Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti. V roce 2017 došlo  
k vypršení mandátu většiny členů správní a dozorčí rady. Proto byla zvolena 
nová správní a dozorčí rada. Členové správní rady zůstali stejní jako v minu-
lém funkčním období. Dozorčí rada byla obměněna kompletně.

Ředitel společnosti: 
Ing. Jakub Carda

Správní rada: Dozorčí rada: 
Ing. Jan Kulhavý PhDr. Zdeněk Papoušek
Jaroslava Báčková, Dis. Ing. Hana Vojtková
Michaela Schwarzer Renata Podivínská

Zakladatelé: 
Sun Drive Communications s.r.o., IČ: 26941007

LIDÉ VE SPOLEČNĚ
Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2017 podílelo 37 osob v rámci 
pracovně právního vztahu a jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Ak-
tivity také podpořilo 23 dobrovolníků, především z řad seniorů.
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Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou 
realizace kontaktních míst v městech jednotlivých krajů. Primární cí-
lovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). Na kontaktních mís-
tech působí 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.

Jednotlivé Senior Pointy jsou umístěny v dostupných lokalitách 
(knihovny, společenská centra, městské úřady, důležité dopravní 
uzly apod.). Snahou je zpřístupnit tuto službu co nejširšímu množství 
klientů.

PROJEKT
SENIOR POINT
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Projekt Senior Point funguje v Jihomoravském kraji od začátku září 2011. 
Postupně vznikla síť kontaktních míst, která v současné době pokrývá celý 
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. 
V roce 2017 byly nově otevřeny pobočky  Brno-Lesná, Bruntál, Kopřivnice, 
Karviná, Opava a Vysoké Mýto. U poboček Ostrava a Frýdek-Místek byla 
rozšířena otvírací doba o 8 hodin týdně. V roce 2017 bylo otevřeno 34 kon-
taktních míst v 8 krajích České republiky.

 Rozmístění poboček kontaktních míst Senior Point k 31. 12. 2017

KOMPLETNÍ SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST
a počet míst ve městě

Blansko –1
Boskovice – 1
Brandýs n. L.  
– S. Boleslav –1
Brno – 7
Bruntál – 1
Břeclav – 1
České Budějovice – 2
Frýdek-Místek – 1
Havlíčkův Brod – 1

Hodonín – 1
Jihlava – 1
Karviná – 1
Kopřivnice – 1
Opava – 1
Ostrava – 1
Pelhřimov – 1
Písek – 1
Praha 5 – 1
Prachatice – 1

Příbram – 1
Tišnov – 1
Třebíč – 1
Vysoké Mýto – 1
Vyškov – 1
Zlín – 1
Znojmo – 1
Žďár nad Sázavou – 1
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STATISTIKA VYUŽITÍ PROJEKTU
Návštěvnost jednotlivých lokalit je závislá na spolupráci s místními partnery, 
propagaci projektu a doprovodných aktivitách v dané lokalitě. Zatímco 
Brno, Mendlovo náměstí má návštěvnost cca 300 seniorů za měsíc, ostatní 
okresní města se pohybují v řádu desítek (cca 20-40 návštěv za měsíc bez 
přednášek a klubových setkání), což je dáno jednak kratší otvírací dobou 
(zpravidla 9-10 hodin týdně) a menší cílovou skupinou v dané lokalitě.

Samostatnou oblastí jsou přednášky odborných partnerů a další volnoča-
sové aktivity, které do statistik neuvádíme. Průměrně na přednášky chodí 
cca 20 – 35 seniorů (dle časových možností, tématu a roční doby). V ka-
ždé lokalitě je zpravidla 4 – 6 přednášek / rok, které jsou pořádány pod 
hlavičkou Senior Pointu ve spolupráci s některým z partnerů nebo jiných 
organizací.

Procentuální zastoupení kategorií dotazů

Vývoj návštěvnosti Senior Pointu 9/2011 – 12/2017
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ – JIHOMORAVSKÝ KRAJ

SENIOR POINT BRNO – LESNÁ

Slavnostní otevření proběhlo 6. 6. 2017 v prostorách nového Senior Pointu
a Family Pointu na Okružní 21 za přítomnosti starosty Martina Malečka, mís-
tostarostky Kateřiny Kalinové, ředitelky KS Omega Jarmily Kučerové, zástup-
ců Společně, o.p.s. a dalších.

Kontaktní údaje Senior Pointu Brno - Lesná
Senior Point Brno, Lesná
Okružní 21, 638 00 Brno
tel.: 797 726 225
e-mail: lesna@seniorpointy.cz
www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
pondělí: 9.00 – 13.00  13.00 – 17.00
středa: 9.00 – 13.00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
V Moravskoslezském kraji byly otevřeny 4 nové pobočky a u dvou poboček
byla rozšířena otvírací doba o 8 hodin týdně. Nově otevřené pobočky jsou
v Opavě, Kopřivnici, Karviné a Bruntále.

SENIOR POINT OPAVA

Slavnostní otevření Senior Pointu Opava proběhlo 19. 10. 2017 v 10:00 ho-
din za přítomnosti Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje, Jakuba Cardy, ředitele společnosti společně, o.p.s., Lukáše Vaculíka,
ředitele projektu Senior Point a dalších zástupců Moravskoslezského kraje,
města Opava a společnosti Společně, o.p.s.

Kontaktní údaje Senior Pointu Opava
Senior Point Opava
Rolnická 29, 747 05 Opava
tel.: 770 138 187
e-mail: opava@seniorpointy.cz
www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
čtvrtek: 7.30 – 16.00
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SENIOR POINT KOPŘIVNICE

Slavnostní otevření Senior Pointu Kopřivnice proběhlo 8. 11. 2017 v 11:00 
hodin za přítomnosti Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje, dalších zástupců Moravskoslezského kraje, zástupců společnosti 
Společně, o.p.s. a zástupců města Kopřivnice.

Kontaktní údaje Senior Pointu Kopřivnice
Senior Point Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
tel.: 770 138 188
e-mail: koprivnice@seniorpointy.cz
www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
pondělí: 8.00 – 16.30

SENIOR POINT BRUNTÁL

Slavnostní otevření Senior Pointu Bruntál proběhlo 14. 11. 2017 v 10:30 ho-
din za přítomnosti Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje, dalších zástupců Moravskoslezského kraje, zástupců společnosti Spo-
lečně, o.p.s. a zástupců města Bruntál.

Kontaktní údaje Senior Pointu Bruntál
Senior Point Bruntál
Náměstí Míru 4/5, 792 01 Bruntál
tel.: 770 138 186
e-mail: bruntal@seniorpointy.cz
www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
úterý: 8.00 – 16.30
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SENIOR POINT KARVINÁ

Slavnostní otevření Senior Pointu Karviná proběhlo 14. 11. 2017 v 14:30 ho-
din za přítomnosti Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje, dalších zástupců Moravskoslezského kraje, zástupců společnosti Spo-
lečně, o.p.s. a zástupců města Karviná.

Kontaktní údaje Senior Pointu Karviná
Senior Point Karviná
V Aleji 433/5a, 734 01 Karviná
tel.: 770 138 185
e-mail: karvina@seniorpointy.cz
www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
čtvrtek: 8.00 – 16.30

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ – PARDUBICKÝ KRAJ

SENIOR POINT VYSOKÉ MÝTO

Senior Point Vysoké Mýto bylo otevřeno 7. září 2017 ve vile Marii ve spolu-
práci s neziskovou organizací Ledax, o.p.s. 

Kontaktní údaje Senior Pointu Vysoké Mýto
Senior Point Vysoké Mýto
Komenského 199, Vysoké Mýto
tel.: 724 009 603
e-mail: vmyto@seniorpointy.cz
http://www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
středa: 8.00 – 11.30  12.00 – 14.00
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Přednáška – Domácí péče

Čelina

Posezení

VÝBĚR Z AKTIVIT JEDNOTLIVÝCH KONTAKTNÍCH MÍST

ČECHY
Senior Point Příbram
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MORAVA
Senior Point Bruntál

Hry a sny

Tvorba adventních věnců

Cestujeme – Peru
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Vánoční tvoření

Bezpečná domácnost

Senior Point Kopřivnice

Senior Point Karviná
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Senioři v bezpečí

Senior Point Opava

SENIOR POINT BRNO – KRÁLOVO POLE
OSLAVA PRVNÍHO VÝROČÍ CHODU POBOČKY
Oslava prvního výročí proběhla v Knihovně Jiřího Mahena v Králově Poli. Při 
setkání nechyběla ukázka zpívání s paní Jankovskou, což je pravidelná akti-
vita zdejšího Senior Pointu. Ke zpěvu se aktivně přidává i paní místostarostka 
městské části Králova Pole Marie Tulková.
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SENIOR POINT BRNO-LESNÁ
NÁVŠTĚVA ZŠ GAJDOŠOVA NA SENIOR POINTU BRNO - LESNÁ
Návštěva ZŠ Gajdošova na Senior Point Brno-Lesná. Žáci 8. a 9. tříd se přišli 
dozvědět, co je projekt Senior Point a jak funguje v praxi.

SENIOR POINT ZNOJMO
MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ ZNOJMO
Již tradičně probíhá před Vánoci mezigenerační setkání ve spolupráci Se-
nior Pointu Znojmo a DPS u Lesíka, kde se vyrábí vánoční věnce a dekora-
ce. Akce má vždy hojnou účast a je velmi oblíbená.
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OSTATNÍ AKTIVITY SENIOR POINTŮ

CELOREPUBLIKOVÉ SETKÁNÍ „SENIORPOINŤÁKŮ“
Celorepublikové setkání proběhlo 7. 6. 2017 v prostoru Knihovny Jiřího Ma-
hena v Brně. Programem celodenního setkání byly dva bloky školení pro 
pracovníky kontaktních míst (Finanční vzdělávání, sociálně právní poraden-
ství) a následně organizační záležitosti a diskuze, kde probíhalo předávání 
zkušeností z různých Senior Pointů v ČR.

DNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Každoročně se účastníme Dnů sociálních služeb v různých městech, kde 
prezentujeme naše služby a představujeme seniorům, co u nás vše mohou 
získat.
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Realizace 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Cílem tohoto projektu bylo zamezit exkluzi a neúctě vůči seniorům,
která se v dnešní době objevuje ve stále větší míře. Cílovou sku-
pinou byla mládež ve věku do 15 let – žáci II. Stupně ZŠ a děti ze
sociálních zařízení pro mládež (Dětské domovy) a dále pak osoby
ve věku 55+. Za tímto účelem proběhly během realizace projek-
tu v celkem šesti krajích – Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém,
Jihočeském, Středočeském a Moravskoslezském – na 41 školách
besedy, zprostředkované v rámci projektu vyškolenými lektory 
ve věku 55+ na téma mezigeneračních vztahů. V rámci aktivit 
bylo osloveno 1 665 dětí. Lektoři byli v rámci problematiky 
mezigeneračních vztahů proškoleni autorkou projektu, Mgr. Evou 
Stiborovou a odborníky na komunikaci, rétoriku a metody 
prezentace.

PROJEKT 
SENIOŘI A DĚTI 
SPOLEČNĚ… 
NEJEN VE 
ŠKOLÁCH
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
• Příprava metodiky, tvorba programu a koncepce vzdělávání 
• Realizace školících kurzů pro přednášející (osoby věku 55+) 22. 3. 2017 

a průběžně po dobu realizace
• Oslovení základních škol a domovů pro děti s nabídkou realizace besed
• Zhodnocení zpětné vazby, vyhodnocení získaných informací, zohled-

nění zkušeností v metodickém elaborátu
• Realizace workshopu

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Při oslovování škol nám byl nápomocen Krajský úřad Olomouckého kraje - 
Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně - právní ochrany, se kterým spo-
lupracujeme již dlouhodobě. Na základě doporučení jejich škol a dětských 
domovů jsme v tomto kraji realizovali 10 besed. Ve všech krajích nám byli 
nápomocni pracovníci Senior Pointů s návrhy na spolupracovníky na pozi-
ce lektorů.
Na základě předchozí spolupráce se společností Ledax o.p.s. České Budě-
jovice se podařilo realizovat besedy i v tomto kraji a pro myšlenku projektu 
tato společnost získala i nové lektory. 
Nově jsme navázali spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí.  V rámci besed 
pořádaných na základě jejich doporučení a kontaktům jsme zde vyškolili 
nové zájemce o účast na projektech na téma mezigenerační dialog. 

Projekt byl realizován za podpory MPSV – z dotačního programu „Podpora 
veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostát-
ní působností“ na rok 2017.
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Živé město je  fungující aktivní platformou dnešní generace, jejímž 
cílem je zastavit trend snižující městský život a atraktivitu centra Brna. 
Tato tendence zbytečně přesouvá aktivity občanů, turistů i podni-
katelů na jiná místa. Živé město proto navrhuje a koordinuje nová 
řešení a spojuje subjekty, které v centru města působí a které pova-
žují rozvoj centra za společný zájem.

V rámci svých činností platforma také podporuje zajímavé nápady 
a řešení zvenčí, jejich propagaci, networking a vede dialog mezi 
soukromým, veřejným a podnikatelským sektorem. 

PROJEKT 
ŽIVÉ MĚSTO
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TÝDEN MĚSTA
V rámci tohoto projektu jsme pořádali Týden města, který proběhl v termínu 
od 15. do 20. května 2017. Součástí Týdne města bylo více než 20 akcí, 
kterými se pořadatelé připojili k tomuto projektu, jehož cílem je podpořit 
komunitní sdílení, setkávání, kulturu a zábavu ve veřejném prostoru.
Týden města se v Brně konal již po několikáté. Opět se uskutečnily některé 
osvědčené a návštěvníky vyhledávané akce jako např. sousedské odpo-

ledne v ulici Gorkého, venkovní módní bazar Hadrárna 
nebo Piškvorkobraní – hraní piškvorek přímo na dlažbě 
Moravského náměstí. Letošní ročník přinesl i řadu novi-
nek. Celý týden lákal návštěvníky k odpočinku dvůr se 
zahradou Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty Ma-
sarykovy univerzity na Janáčkově náměstí. Ten zůstává 
veřejnosti otevřený i nadále. Týden města zasáhl ne-
jen centrum města, ale zapojily se i iniciativy z jiných 
městských částí jako komínský Okrašlovací spolek nebo 
Hospic sv. Alžběty se svou zdí vzkazů a přání „Než umřu, 
chcu“. Velký zájem vzbudila expozice chameleonů 
v parku u Šelepky z projektu ChamiZOO. 
Cílem Týdne města je probudit zájem obyvatel o jejich 
město a dění kolem nich. Jednotlivé akce organizují 
sami aktivní lidé v místech, kde se pohybují nebo žijí. 
„Každá intervence, která proběhne ve veřejném pro-

storu, pomáhá zaměřit pohled lidí na prostředí, které nás obklopuje. Dle 
návštěvnosti a obliby zúčastněných se cíle projektu naplnily.

• program pro širokou veřejnost zahrnující prohlídky radnice vč. nepřístup-
ných míst, kulturní a gastronomický program, připomenutí historie místa 

MĚSTSKÉ ZÁSAHY 2016 (SPOLUPOŘADATEL)
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MENDEL KNOWS
Dále jsme se podíleli na festivalu Mendel Knows, který probíhal 21. 7. 2017 
– 23. 7. 2017. Gregor J. Mendel měl všestranné zájmy napříč různými od-
větvími, byl to člověk s širokým množstvím znalostí a dovedností tzv. „Poly-
histor“, renesanční člověk v pravém slova smyslu. Mendel celý svůj život 
spojoval lidi, proto i festival, který proběhl v den jeho narozenin, byl multi-
žánrový, odborný, pokrokový, zábavný. Spojuje lidi, vzdělává, podporuje. Tři 
dny, jedno město, tři oblasti.

Například v sobotu na Mendlově náměstí byl od 15h připraven program 
- odpoledne pro rodiny a malé návštěvníky. Program zahájilo divadelní 
představení pro děti, následovalo vědecké představení Vytěž princip od 
VIDA! Science centra. Návštěvníci se mohli protáhnout během představení 
akrobatické jógy. V příjemném duchu se nesl i hudební program. 
V refektáři Augustiniánského opatství probíhala prezentace „Mendel jako 
polyglot“ a byl promítán dokumentární film „Mendel, Vavilov a Brno“.
G. J. Mendelovi k narozeninám popřáli a jeho odkaz vyzdvihli: rektor Men-
delovy univerzity Vladislav Havel, prorektorka Masarykovy univerzity Hana 
Svatoňová, náměstek primátora statutárního města Brna Matěj Holan, za-
kladatelka Mendelova muzea Jiřina Relichová a za Augustiniánské opatství 
otec Jan Biernat. 
Velkým lákadlem večera byl koncert Tata Bojs, který svojí světelnou a video 
show, přilákali do zahrady augustiniánského opatství množství návštěvníků. 
Tento koncert byl vhodným úvodem pro videomapping „Mendelův odkaz“, 
promítání na fasádu Augustiniánského opatství a byl fascinujícím vyvrcho-
lením sobotního programu oslav G. J. Mendela.
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V roce 2017 jsme se podíleli na realizaci konferencí s tématikou 
Průmysl 4.0. V tomto roce byly uspořádány 4 odborné konference, 
kde se finančně angažoval generální partner - SKUPINA ČEZ. Konfe-
rence byly směřované pro laickou veřejnost a měly zvýšit povědomí 
o oblasti Průmyslu 4.0 a digitální budoucnosti.

PRŮMYSL 4.0
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ČESKO-NĚMECKÁ ODBORNÁ KONFERENCE „PRŮMYSL 4.0“ 

Akce se konala 16.3.2017 v CLARION CONGRESSHOTELu, Pražská tř. 
14, České Budějovice, 370 04

Odborná konference zaměřená na představení a přiblížení problematiky 
tzv. čtvrté průmyslové revoluce a s tím související zavádění nových robo-
tických systémů do průmyslové praxe v České republice a ve Spolkové 
republice Německo.
Přednášejícími jsou přední odborníci na danou problematiku, a to jak  
z akademické obce a vzdělávacích institucí, tak i z firem, které digitalizaci 
zavádějí do praxe.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc,dr.h.c, Česká republika 
Mgr. Kamil Čermák, Česká republika 
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Česká republika 
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., Česká republika 
Ing. Václav Pixa, Česká republika 
Sascha Stöppelkamp, Německo 
Michael Rohde Dipl. Ing. (Univ.), Německo 
Dr. Florian Lehmer, Německo 
Prof. Dr. Wolfgang Donner 
Dr. Klaus Peter Fouquet, Německo

ZÁŠTITA AKCE: 
Barbara Stamm, předsedkyně Bavorského zem. sněmu, Německo 
Ilse Aigner, MDL, místopředsedkyně vlády, bavorská ministryně pro hospo-
dářství a média pro energetiku a technologie, Německo 
Pavel Bělohrádek, místropředseda vlády pro vědu a výzkum, Česká repub-
lika 
Jan Bartošek, místropředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Čes-
ká republika 

GENERÁLNÍ PARTNER: 
SKUPINA ČEZ 

PARTNEŘI:
BOSCH, HANNS SEIDEL STIFTUNG
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ODBORNÁ KONFERENCE „PRŮMYSL 4.0“ 
DIGITÁLNÍ BUDOUCNOST ČR

Konference se konala 11.10.2017 v Hotelu Holiday Inn, Křižíkovské-
ho 20, Brno

Odborná konference v rámci doprovodného programu Mezinárodního 
strojírenského veletrhu 2017 zaměřená na představení a přiblížení proble-
matiky tzv. čtvrté průmyslové revoluce.
Jaká je digitální budoucnost v České Republice? Na to se pokusili odpově-
dět přední odborníci na danou problematiku, a to jak z akademické obce 
a vzdělávacích institucí, tak i z firem, které digitalizaci zavádějí do praxe.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc
Roman Pašek
Ing. Leoš Dvořák
Ing. Tomáš Halva
Lukáš Fikar

ZÁŠTITA AKCE: 
Jan Bartošek - místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády pro vědu a výzkum

PARTNEŘI:
SKUPINA ČEZ
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BECKER & POLIAKOFF – advokátní kancelář
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ODBORNÁ KONFERENCE „TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ“

Konference se konala 9.11.2017 v Aule Pedagogické Fakulty Jiho-
české Univerzity v Českých Budějovicích – Dukelská 9, České Budě-
jovice

Odborná konference zaměřená na techniku, vzdělávání a prosperitu 
v technických oborech v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí. Kon-
ference se konala v Českých Budějovicích. Nové technologie dnes urču-
jí životní styl, životní úroveň i konkurenceschopnost státu. V ČR je zájem  
o technické vzdělávání nedostatečné a proto se na důležitost této proble-
matiky zaměřili přední odborníci v dané oblasti.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D
Ing. Eduard Muřický
Irena Brifordová
Ing. Radko Sáblík
Barbora Vítová, BBA
PhDr. Zdeněk Metoděj Záliš
Ing. Marcela Hrubošová
Kateřina Málková
Hana Šímová

ZÁŠTITA AKCE: 
Jan Bartošek - místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

PARTNEŘI:
SKUPINA ČEZ, SANTIA
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
BECKER & POLIAKOFF – advokátní kancelář
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ODBORNÁ KONFERENCE „PRŮMYSL 4.0“ DISKUZNÍ FÓRUM

Odborná konference se konala 23.11.2017 v místnosti SD2.99,  
Fakulty Elektrotechniky a Komunikačních Technologií VUT v Brně, 
Technická 12, Brno 

Česká republika je v rámci Evropské unie zemí s největším podílem průmy-
slové výroby na obyvatele, ale zájem o technické vzdělávání je nedosta-
tečný. Nové technologie dnes určují životní styl, životní úroveň i konkurence-
schopnost státu, a právě proto začínáme pociťovat nedostatek technicky 
vzdělaných pracovníků. Čtvrtá průmyslová revoluce způsobí, že 65 % sou-
časných absolventů škol se bude muset rekvalifikovat, protože požadavky 
automatizace a robotizace před jednotlivé firmy staví nutnost adaptace 
na úplně nové formy práce a přístupu. 

Jaký bude nový postoj českého školství k technickému vzdělávání?  
Udrží školy své technické vybavení na takové úrovni, aby studenti vyrůstali 
v podmínkách korespondujících s rychle se měnící praxí? Na to se pokusili 
odpovědět odborníci z oblasti státní správy, řízení škol a strojírenských firem, 
které přijímají absolventy škol do praxe.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Roman Pašek 
Ing. Leoš Dvořák 
Ing. Tomáš Halva 
Lukáš Fikar 
René Kubů 
Denisa Nováková 

ZÁŠTITA AKCE: 
Jan Bartošek - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

PARTNEŘI:
SKUPINA ČEZ 
SANTIA 
SIEMENS 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BECKER & POLIAKOFF – advokátní kancelář
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PROJEKT 
CENTRUM 
OBNOVY 
SPOLEČNÉHO 
KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ

Začali jsme připravovat projekt, jehož cílem je vznik Centra obnovy 
společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky 
zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a his-
torických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově  
a propagaci společného kulturního dědictví.

Cílem COL je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zacho-
vat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlavních zdrojů turistic-
kého ruchu v příhraničních regionech AT a CZ.
Pro města  Retz (AT) a Znojmo (CZ), města partnerská od roku 1998, zname-
ná projekt navíc i prohlubování vzájemných vztahů a propojování občanů 
v regionech. Hlavním partnerem projektu je město Znojmo, dalšími partne-
ry jsou město Retz a Donau universität Krems. 

Realizace projektu by měla začít 1. 7. 2018. 
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DOTAČNÍ  
A GRANTOVÉ 
PORADENSTVÍ

V roce 2017 jsme zpracovávali také žádosti o evropské fondy pro 
několik významných klientů z řad soukromých společností a veřej-
ných institucí. Jednalo se především o dotační programy IROP, OP 
PIK, OPZ a programy přeshraniční spolupráce.

Naše práce spočívala ve zpracování projektových záměrů do podoby 
elektronické dotační žádosti, v dohledu nad souladem projektů s pravidly  
a kritérii daných programů, ve zpracování studií proveditelnosti (podnika-
telských záměrů), ve vytváření finančních analýz projektu, v komunikaci 
s poskytovateli dotace, i v následném dotačním managementu během 
schvalování žádostí a po schválení žádosti (podávání žádostí o platbu, 
monitorovacích zpráv apod.).

MEZI VÝZNAMNÉ PROJEKTY ROKU 2017 PATŘILY:
• MYJÓMI družstvo invalidů – OPZ - Zkvalitnění kompetencí zaměstnanců 

MYJÓMI
• Nemocnice Blansko – IROP – projekt Modernizace, digitalizace a zvýše-

ní bezpečnosti IT Nemocnice Blansko a projekt Sdílená data prostřed-
nictvím integrační sběrnice v Nemocnici Blansko

• Fakultní nemocnice Ostrava – IROP - Dostupnost Medicínských Dat FNO 
– DoMeD

• ARTiiS s.r.o. – OP PIK - Vývoj software pro rehabilitační centra a mamo-
centra
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OSTATNÍ 
AKTIVITY

Společně, o.p.s se zabývalo také dalšími činnostmi, které jsou krát-
ce zmíněny dále. Nechyběla zde charitativní pomoc ani dlouho-
dobá spolupráce na projektu Senior Pasy či Svátku seniorů. Pomoc 
při boji s nezaměstnaností starších osob jsme se zapojili do projektu 
Práce v každém věku atd.
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POMOC MALÉMU FRANTIŠKOVI 
Společně jsme se rozhodli vypomoci rodině 
čtyřletého chlapce, který se narodil s velkým 
zdravotním hendikepem a potřebuje náklad-
nou pomoc při běžném životě. 
František se narodil v 35. týdnu těhotenství  
s mnohačetnými vývojovými vadami konče-
tin. Po mnoha genetických vyšetření bylo zjištěno, že trpí syndromem Pallis-
ter-Hall, jenž má na celém světě asi 100 lidí. Syndrom se vyznačuje hamar-
tomem mozku, agnezí kostrče, syndaktylií a polydaktylií - to vše František 
bohužel má. Po dalších vyšetřeních byla potvrzena diagnóza: chybějící 
epiglottis (záklopka) a další vady v krční oblasti. Od 2 let má zavedenu 
tracheostomii a je nutné časté odsávání trachey, kvůli tomu trpí běžně na 
zápaly plic.
Společně jsme se pokusili zajistit chlapci odsávačku hlenů, kterou potře-
buje mít stále u sebe a k ní potřebné zdravotnické potřeby. O finanční 
výpomoc jsme zažádali u Nadace ČEZ. Realizace projektu a pomoci byla 
přesunuta do dalšího roku.

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU SENIOR PASY
Na našich kontaktních místech registrujeme osoby 
starší 55-ti let do projektu slevových karet Senior Pas. 
Brněnská centrála na Mendlově náměstí zajišťuje tisk 
a distribuci karet nebo přímý výdej na počkání. Po-
dílíme se také na osvětové činnosti v rámci tištěné  
i elektronické mutace časopisu Senior Pas Novinky.

SPOLUPRÁCE PŘI OSLAVÁCH SVÁTKU SENIORŮ
Při celorepublikovém projektu oslav svátku se-
niorů zajišťujeme část doprovodného progra-
mu ve formě infostánku s bezpečnostně pre-
ventivními informacemi široké cílové skupině. 

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU PRÁCE V KAŽDÉM VĚKU
Ve spolupráci s Regionální poradenskou agenturou 
v Brně jsme se rozhodli zaměřit na skupinu osob ohro-
ženou nezaměstnaností. Je to skupina žen ve věko-
vém rozmezí 55 až 64 let vedená na úřadu práce. 
Pro tyto osoby jsme zrealizovali několik vzdělávacích 
a motivačních kurzů, které mají napomoci získat prá-
ci v předdůchodovém věku. Projekt se prolíná až do 
roku 2018.
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SPOLUPRÁCE S VUT V BRNĚ
V rámci našich aktivit jsme se v roce 2017, stejně jako roce 2016 a 2015 
podíleli na realizaci projektu s názvem význam volných prostorů pro udrži-
telný urbánní rozvoj, který proběhl ve spolupráci s Fakultou architektury VUT 
Brno.
Cílem projektu je tedy identifikovat parametry (charakteristiky) volných 
městských prostorů, které mají vliv na kvalitu života obyvatel a udržitelný 
rozvoj měst.
Společně, o.p.s. se na projektu podílí koordinačními aktivitami a komunika-
cí s kontrolním orgánem.
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ÚČETNICTVÍ
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Dohadne 0ffy aktivnl (388) 69 102
Opravnd poloZka k pohleddvkdm (391) 70 -13 -13

B. ilt. Krdtkodobf finanini majetek celkem Souiet B.lll.1. a2B.lll.7. 80 236r' 1 810
B. ilt. 1.

B. ilt. 2.

B. ilt. 3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. ilt.6.

B. ilt. 7.

Pen62ni prostiedkyv pokladnd (211) 72 1 017 1 060

Ceniny (213) 73

Pen€Zni prostiedky na 061ech (221) 74 1347 750
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Dluhove cenne paplry k obcfrodovdrni (253) 76

Ostatni cenne papiry (256) 77

Penize na cest6 (2611 79

B. IV. Jind aktiva celkem Soudet B.lV.1. a2B.lY.2. 84 1 361

B. tv.1.

B. tv.2.

Ndklady pii5tictr obdobi (381) 81 1 4

Piijmy piiSticfr obdobi (385) 82 357

Aktiva celkem .4 XV )i.-. Soudet A. ai B. 85 2 999 3277

/



Vlastni zdroje celkem Soudet A.l. ai A.ll.

Jm6ni celkem Souiet A.1.1. a2 A.1.3.

A. t. 1.

4.1.2.

A. 1.3. Ocefiovacirozdilyzpiecen€nifinandnihomajetkuazdvazkit (921)

\rly'sledek hospodaieni celkem Soufut A.ll.1. ai A.ll.3.

A. lt. 1.

A. [.2.
A. il.3.

Ueet vysledlu hospodaleni (963)

M.isledek hospodaienl ve schvalovacim iizeni (931)

Nerozddlenf zisk, neuhrazen6 ztrdta minulych let (932)

Czlzdtole celkem Souiet B.l. aZ B.lV.

Rezervy celkem Hodnota 8.1.1.

Dlouhodobe zAvazky celkem Soudet B.ll.1 . a2 B.ll.7 .

B. il.1.

B. [.2.
B. [. 3.

B. il.4.

B. il. 5.

B. 11.6.

B. 11.7.

Dlouhodobe 0v€ry (951)

ZAvazky z prondjmu (954)

Dlouhodob6 smdnky k 0hradd (958)

Kr6tkodob6 z6vazky celkem Soueet B.lll.1. a2 B.lll.23.

B. |il. 1.

B. il.2.
B. il. 3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. ilt.6.

B. ill. 7.

B. ilt. 8.

B. il.9.
B. Iil. 10.

B. lll. 11.

B. ilt.'t2.

B.lll. 13.

B. ilt. 14.

B. il. 't5.

B. il. 16.

B. il.17.
B. il. 18.

B. ilt. 19.

B. lll. 20.

B. il.21.
8.I1.22.

B. il.23.

Ostatni z6vazky wd zam6stnancnm (333)

ZAvazky k institucim soc. zabezpedeni a veiejn€ho zdrav. pojiSt€ni (336)

Dai z piijmfi (341)

Dai z pfidand hodnoty (343)

Ostatni dan€ a poplatky (345)

ZAvazky vevdahu k stdtnimu rozpoi{u (346)

Zdvazky vevAahu k rozpoitu organ0 Uzem. samospr. celkir (348)

Zixazkyz upsanfch nesplacenfch cennfch papiru a podil0 (367)

ZAvazky ke spoleinik0m sdru2enfm ve spoleinosti (368)

Zilazky z pevnfcfi terminouj'ch operaci a opci (373)

Kr6tkodobd rivEry (231)

fdane kr6tkodob6 dluhopisy (24'l)



Oznadeni PASIVA 6lslo
i6dku

Stav k prvnfmu dni
06etnlho obdobl

Stav k posled. dni
Udehiho obdobi

a b c 3 4
B.IV. Jind pasiva celkem Soudet B.lV.1. at B.lV.2. 133 127
B.lv. 1.

B. lV.2.

Vldaje ptl3ticfr obdobi (3S3) 130 31

Vfnosy pliStidr obdobl (384) 131 96
Pasivacolkem SouletA.alB. 13.l 2 999 3277

Sestaveno dne: 22.6.2018

Priivni forma 06etni jednotky Piedm€t podnikdni

vr.ichova,vd€l6ni a poradenstvi

Pozn.:



- Vikaz zisku a ztrSty
podle Pfflohy d. 2
vyhlegky 6. s04/2002 Sb.

- 0ietnijednottadorudi:
I ; piisluSnemu linaninimu

orgenu

VVXIZZISKU A ZTRAW
v pln6m rozsahu

ke dni 31.12.2017
( v celich tisicich Kd )

teo

26976307

N6zev a sidlo 0detnijednotky

Spoledn6, o.p.s.
Mendlovo ndm. 1a
Brno 3
603 00

Oznadeni TEXT eisb
iddku

e innosti

Hlavni Hospoddisk6 Celkem

5 6 7

A. Niklady 1

A. l. Spofebovan6 nekupy a nakupovan6 sluZby Soudet A.1.1. aZ A.1.6. 2 5 652 5652

A.t. 1 Spotieba materidlu, energie a ostatnich neskladovanich dod6vek 3 1 046 1 046

A. t. 2. Prodan€ zboii 4

A. t.3. Opravy a udrZovdni q 15 15

A. 1.4. N6klady na cestovnd o 52 52

A. t.5. N6klady na reprezentaci 7 oz 62

A. t.6. Ostatni slu2by 8 4 477 4 477

A. il. Zm6ny stavu z5sob vlastni iinnosti a aktivace Soudet A.ll.7. a2 A.ll.9. q

A. il.7. Zmdna staw z6sob vlastni iinnosti 10

A. il. 8. Aktivace materiSlu, zbo2i a vnitroorganizadnich sluZeb 11

A. il.9 Aktivace dlouhodob6ho majetku 12

A. il. Osobni n6klady Soudet A.lll.10. a2 A.lll.'14. 13 4 079 4 079

A. ilI. 't0. Mzdov6 ndklady 14 3 585 3 585

A. ilt. 11 Ziikonn6 soci6lni poji5tdnl 15 494 494

A. ilt. 12. Ostatni socidlni pojiStEni 16

A. ilt. 13. Z6konn6 soci6lni ndklady 17

A. ilt. 14. Ostatni socidlni n6klady 18

A. tv. DanE a poplatky Hodnota A.1V.15. 19 2 z

A. tv. 15. Dan6 a poplatky 20 2 z

A. V. Ostatni niklady Soudet A.V.16. aZ A.V.22. 21 u v
A. V. 16. Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostatni pokuty a pen6le 22 1 1

A. V. 17. Odpis nedobytne pohlediivky z5

A. V. 18. Ndkladove 0roky 24 4 4

A. V. 19. Kursove ztr6ty 25 1 1

A. V.20. Dary 26

A. V.2't. Manka a Skody 27

4.V.22. Jine ostatni ndklady 28 28 28

A. Vt. Odpisy, prodanf majetek, tvorba a Soudet A.V1.23. a2 A.Yl.27.
oouiiU rezeru a ooravn'ich ooloiek

29 72 72

A. Vt. 23. Odpisy dlouhodobeho majetku 30 72 72

4.Vt.24. Prodanf dlouhodobf majetek ?.t

A. Vt. 25. Prodane cenn6 papiry a podlly 32

A. Vt. 26. Prodani materi6l 33

4.V1.27. Tvorba a pouZiti rezerv a opa-arffiplltiqfr u
A. V[. Poskytnutr-a niiseevty/$fi-- -7-y.\, Hodnota A.Vll.28. 35

A. V[. 28. '-miPos\finut6 densk6;
mezi orqanizadnlmi I

JOffi



Ozna6enl TEXT Cisto
iSdku

e innosti

Hlavni Hospod6bk5 Celkem

6 7

A. Vilt. Dafi z plijm0 Hodnota A.Vilt.2g. 37

A. Vilt.29. Dai z pffjm0 38

N6klady celkem Souiet A.l. aZ A.Vlll. 39 I 839 9 839

B. Wnosy 40

B. t. Provoznidotace Hodnota B.1.1. 41 1U 1U
B.t. 1 Provozni dotace 42 1U 1U
B. il. Piijatd piispevky Soudet B.ll.2. ai B.ll.4. 43

B. il. 2. Pfijate piisp€vky zrii{ovan6 mezi organizaEnimi slo2kami 44

B. il. 3. Pfijatd pfispdvky (dary) 45

B. il.4. Pfijald denske pilsp6vky 46

B. il. TEby za vlastni vfkony azazboil 47 5 494 5 494

B. tv. Ostahi vynosy Soudet B.|V.S. a2 8.1V.10. 48 3 910 3 910

B. tv.5 Smluvni pokuty, 0rolcy z prodleni, ostatni pokuty a pendle 49

B. tv.6. Platby za odepsan6 pohled6vky 50

B. Iv.7. Vfnosove Uroky 51

B. tv.8. Kursove zisky 52

B. tv.9. Z0dov6nl fond0 53

B. tv. 10. Jine ostatni Wnosy 54 3 910 3 910

B. V. fr2by z prodeje majetku Soudet 8.V.1 1 . ai B.V.1S. 55

B. V. 1'l Triby z prodeje dlouhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku 56

8.V.12. TrZby z prodeje cennfcfr papiru a podil0 57

B. V. 13. Tr2by z prodeje materidlu 58

B. V. 14. Vinosy z kr6tkodob6ho fnandniho majetku 59

B. V. 15. Vinosy z dlouhodob€ho finaniniho majetku 60

Wnosy celkem Soudet B.l. ai B.V. 61 9 588 9 588

c. Vfsledek hoepodaieni pied zdan6nim f. 61 - (i. 39 - i. 37) 62 -251 -251

D. Vfsfedek hcpodaieni po zdanEni i.62 -i.37 63 -251 -251

Sestaveno dne: 22.06.2018 Podpisovr.i z6znam statutSmiho orgdnu 0de i jednotky
nebo podpisovr.i vzortyzid<6 osoby, ktere j Udetni jednotkou

(

Pr6vni forma 0detni jednotky Piedmdt Dodnikani

rrr.ichova,vddldni a poradensful

Pozn.:


