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V roce 2018 se nám podařilo rozšiřovat naše aktivity na podporu 
seniorů. Otevřeli jsme další Senior Pointy v Moravskoslezském kra-
ji. Realizovali jsme mnoho mezigeneračních setkání. Pokračuje-
me v aktivitách živého města, kde největší aktivitou byl Mendelův 
festival. Rozběhla se realizace projektu z přeshraniční spolupráce 
Rakousko-Česká republika Centrum obnovy společného kulturního 
dědictví.

V rámci naší společnosti dochází k odměně 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 dařit při udržení sou-
časných aktivit, přicházet s dalšími projekty a výzvami.

V Brně 6. června 2019

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 podpo-
ra 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:  www.spolecne.info
e-mail:  info@spolecne.info
datová schránka: sq4uys8
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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-
lé 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. 2018 podílelo 60 osob v rámci 
pracovně právního vztahu a jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Ak-
tivity také podpořilo 23 dobrovolníků, především z řad seniorů.



7

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 dostup-
ných lokalitách (knihovny, společenská centra, městské úřady, dů-
ležité dopravní uzly apod.). Snahou je zpřístupnit tuto službu co nej-
širšímu 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, Moravskoslezský kraj, dále se nachází pobočky v kraj Vy-
sočina, Středočeském, Pardubickém, Jihočeském a v Praze.
V roce 2018 byly nově otevřeny pobočky Jablunkov, Český Těšín, Vítkov, 
Krnov, Třinec a Frýdlant nad Ostravicí. V roce 2018 bylo v provozu 38 kon-
taktních míst v 8 krajích České republiky.

Rozmístění poboček kontaktních míst Senior Point k 31. 12. 2018

KOMPLETNÍ SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST
(v závorce počet míst ve městě)

Boskovice (1)
Brandýs n. L.  
– S. Boleslav (1)
Brno (7)
Bruntál (1)
Břeclav (1)
České Budějovice (2)
Český Těšín (1)
Frýdek-Místek (1)
Frýdlant n. Ostravicí (1)
Havlíčkův Brod (1)

Hodonín (1)
Jablunkov (1)
Jihlava (1)
Karviná (1)
Kopřivnice (1)
Krnov (1)
Opava (1)
Ostrava (1)
Pelhřimov (1)
Písek (1)
Praha 5 (1)

Prachatice (1)
Příbram (1)
Třebíč (1)
Třinec (1)
Vítkov (1)
Vysoké Mýto (1)
Vyškov (1)
Zlín (1)
Znojmo (1)
Žďár nad Sázavou (1)
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Procentuální zastoupení dotazů

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 400 seniorů za měsíc, ostat-
ní okresní města se pohybují v řádu desítek (cca 20-40 návštěv za měsíc 
bez přednášek a klubových setkání), což je dáno jednak kratší otvírací do-
bou (zpravidla 8-10 hodin týdně) a menší cílovou skupinou v dané lokalitě.
Samostatnou oblastí jsou přednášky odborných partnerů a další volnočaso-
vé aktivity, které do statistik neuvádíme. Průměrně na přednášky chodí cca 
20 – 35 seniorů (dle časových možností, tématu a roční doby). V každé lo-
kalitě je zpravidla 4 – 6 přednášek / rok, které jsou pořádány pod hlavičkou 
Senior Pointu ve spolupráci s některým z partnerů nebo jiných organizací.

volnočasové
aktivity
30 %

finanční
poradenství

1 %

právní
poradny

7 %

právní poradny na SP
4 %

ostatní privátní dotazy
38 %

bytová
problematika
1 %

sociální
problematika
5 %

ochrana
spotřebitele
3 %

zdravotnictví
1 %
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VÝBĚR Z AKTIVIT SENIOR POINTŮ

Předvánoční tvoření na Senior Pointu

Cvičení pro seniory v Senior Pointu
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Zpívání seniorů v mateřské škole

Přednáška na Senior PointuBeseda na Senior Pointu
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OSTATNÍ AKTIVITY SENIOR POINTŮ

Celorepublikové setkání „Seniorpoinťáků“

Celorepublikové setkání proběhlo 30. 10. 2018 v prostoru Knihovny Jiřího 
Mahena v Brně. Programem celodenního setkání byly dva bloky školení 
pro pracovníky kontaktních míst (představení projektu Senior Pasy, fungo-
vání a poskytování služby v rámci Senior Pointů, Ombudsman pro zdraví)  
a následně organizační záležitosti a diskuze, kde probíhalo předávání zku-
šeností 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 mo-
hou získat. V roce 2018 jsme se zúčastnili dne sociálních služeb ve Znojmě 
a v Hustopečích.
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PROJEKT
SENIOŘI A DĚTI 
SPOLEČNĚ…
NEJEN VE
ŠKOLÁCH

Realizace 1. 10. 2018 – 31. 12. 2018



14

Tento projekt navazoval na již dříve realizované projekty stejného zaměření. 
Jeho cílem bylo předcházet nedorozuměním a neúctě vůči seniorům ze 
strany mládeže, které se v dnešní době objevuje ve stále větší míře. Cílové 
skupiny zapojené do projektu byly osoby na pozicích lektorů ve věku 55+ 
a žáci II. stupně základních škol příp. děti ze sociálních zařízení pro mládež 
(Dětské domovy) do 15 let věku.

Realizace projektu pobíhala formou besed vyškolených lektorů s žáky ve 
školách nebo dětských domovech. Tématem besed byly mezigenerační 
vztahy. Během projektu jsme navštívili 28 základních škol a dva dětské do-
movy v pěti krajích – Jihomoravském (15 škol, 1 DD), Olomouckém (7 škol, 
1 DD), Vysočina (4 školy), Zlínském (1 škola), Pardubickém (1 škola). V rámci 
besed se podařilo oslovit 2111 dětí. Lektoři byli proškoleni zakladatelkou 
projektu Mgr. Evou Stiborovou v problematice mezigeneračních vztahů 
před samostatným vedením besed. Někteří z nich se pak zúčastnili i první 
náslechové besedy. 

REALIZOVANÉ AKTIVITY

• Realizace školícího kurzu pro přednášející (osoby věku 55+) 4. 10. 2018, 
školení nových lektorů v průběhu realizace projektu formou náslechu na 
besedě

• Oslovení základních škol a dětských domovů s nabídkou realizace be-
sed

• Realizace domluvených besed

• Závěrečný workshop lektorů s manažerkou projektu Helenou Dostálo-
vou, ředitelem Společně Jakubem Cardou a zakladatelkou projektu 
Evou Stiborovou, na kterém proběhlo především vyhodnocení průběhu 
projektu, výměna zkušeností mezi lektory a manažerkou projektu, návrh 
úprav a zlepšení v realizaci projektu do budoucna. 

Z návrhů na zlepšení, které vzešly od lektorů, jsou to např: zvážit časový 
prostor jedné besedy – do budoucna uvažovat o více než 45 minutách 
(vyučovací hodina). Účast více lektorů na jedné besedě z důvodu vzá-
jemné opory a možnosti nabídnout žákům více zkušeností a pohledů na 
problematiku. Jako jeden z velice zajímavých návrhů, který iniciovali lektoři 
a i toto zlepšení vyzkoušeli na besedě v Knínicích, se jeví použití starých 
rodinných fotografií, které si samotní žáci přinesou na besedu. Beseda díky 
fotografiím dostává další rozměr a dochází k rychlejšímu navázání kontaktu 
mezi žáky a lektory.
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Jako už i v minulých letech, tak i letos nám byli nápomocni pracovníci Se-
nior Pointů při hledání vhodných osob na lektorské pozice. 

Rovněž jsme spolupracovali s pracovníkem odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví městské části Brno-sever Janem Priessnitzem, který nám pomohl 
s oslovováním škol spadajícím pod městskou část Brno-sever. Také s námi 
sdílel své zkušenosti a doporučil nám několik změn, které se ukázaly jako 
prospěšné. Nově jsme např. začali přidávat do přílohy k informačnímu 
emailu do škol i informační letáček, kde byly obsaženy základní informace 
o projektu včetně několika ilustračních fotografií.

Beseda na ZŠ v Benešově

Beseda na ZŠ ve Velké Bystřici
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Také jsme oslovili vyškovský spolek Diogenes, který se zabývá seniorskými 
projekty. Jeho místopředsedkyně nám doporučila jednu z lektorek. 

Projekt byl realizován za podpory MPSV – z dotačního progra-
mu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a prosenior-
ských organizací s celostátní působností“ na rok 2017.

Beseda na ZŠ v Kroměříži

Beseda na ZŠ v Brně
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PROJEKT
ŽIVÉ MĚSTO
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TÝDEN MĚSTA

V rámci této aktivity jsme pořádali Týden města, která proběhla jako 
každý rok v květnu 2018. Součástí Týdne města bylo více než 15 
akcí, kterými se pořadatelé připojili k tomuto projektu, jehož cílem 
je podpořit komunitní sdílení, setkávání, kulturu a zábavu ve veřej-
ném prostoru.

V současné době projekt orientujeme jako informační portál, který je pro-
pojen se stránkami sociálních sítí Facebook a Instagram Živé město Brno. 
Dalším směřováním projektu jsou domluvená partnerství s kulturními institu-
cemi Brna za účelem například nižšího vstupného.

Týden města se v Brně konal již po šesté. Opět se uskutečnily některé osvěd-
čené a návštěvníky vyhledávané akce jako např. sousedské odpoledne 
v ulici Gorkého, venkovní módní bazar Hadrárna nebo Piškvorkobraní – hra-
ní piškvorek přímo na dlažbě Moravského náměstí. Celoročním přesahem 
tohoto týdenního projektu je webová stránka www.tydenmesta.cz, která 
funguje jako informační portál z oblasti divadel, galerií a hudebních klubů.

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 prostoru, pomá-
há zaměřit pohled lidí na prostředí, které nás obklopuje. Dle návštěvnosti  
a obliby zúčastněných se cíle projektu naplnily.
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FESTIVAL MENDEL

Festival probíhal 21. 7. 2017 – 23. 7. 2018. Gregor J. Mendel měl 
všestranné zájmy napříč různými odvětvími, byl to člověk s širokým 
množstvím znalostí a dovedností tzv. „Polyhistor“ renesanční člověk 
v pravém slova smyslu. Mendel celý svůj život spojoval lidi, proto  
i festival, který proběhl v den jeho narozenin, byl multižánrový, od-
borný, pokrokový, zábavný. Spojuje lidi, vzdělává, podporuje. Tři 
dny, jedno město, tři oblasti.

Například v sobotu na Mendlově náměstí byl od 15h byl 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“.
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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 Support Lesbiens, kteří svojí světelnou 
a video show, přilákali do zahrady augustiniánského opatství množství ná-
vštěvníků. Tento koncert byl vhodným úvodem pro videomapping „Mende-
lův odkaz“, promítání na fasádu Augustiniánského opatství, a byl fascinují-
cím vyvrcholením sobotního programu oslav G. J. Mendela.
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Tento projekt podpořen financemi ze strukturálního fondu Evropské 
komise s názvem „Přeshraniční aktivity seniorů“ bude ukončen až 
v roce 2019 avšak již v roce 2018 proběhla setkání seniorů na obou 
stranách hranice, a to v Trenčíně akce „Zlaté ruky“ sportovní hry ve 
Frýdku-Místku. Další aktivity pro seniory jsou naplánované na začá-
tek roku 2019.

PŘESHRANIČNÍ 
PROJEKT 
INTERREG – 
PŘESHRANIČNÍ 
AKTIVITY 
SENIORŮ
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PROJEKT 
CENTRUM 
OBNOVY 
SPOLEČNÉHO 
KULTURNÍHO 
DĚDICTVÍ
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Úspěšně jsem odstartovali projekt s cílem vzniku Centra obnovy 
společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky 
zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a his-
torických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově  
a propagaci společného kulturního dědictví.

Cílem COL je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve sna-
ze zachovat a rozvíjet mizející lokální stavební kulturu, jeden z hlav-
ních zdrojů turistického 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 začala 1. 7. 2018 a v listopadu proběhla první konfe-
rence, která sklidila velký ohlas. Další konference jako nutná součást celého 
projektu je naplánovaná na červen 2019 ve městě Krems.
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DOTAČNÍ 
A GRANTOVÉ 
PORADENSTVÍ
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V roce 2018 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, dohled nad souladem projektů s pravidly  
a kritérii daných programů, zpracování studií proveditelnosti (podnikatel-
ských záměrů), finančních analýz projektu, komunikaci s poskytovate-
li dotace, i následný dotační management během schvalování žádostí  
a po schválení žádosti (podávání žádostí o platbu, monitorovacích zpráv 
apod.).

Mezi významné projekty roku 2018 patřili:

• MYJÓMI družstvo invalidů – OPPIK – Energetické úspory objektů MYJÓMI

• ČSAD Brno – IROP – Modernizace UAN Zvonařka
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OSTATNÍ 
AKTIVITY
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POMOC MALÉMU FRANTIŠKOVI 

Společně jsme se rozhodli vypomoci rodině čtyřletého chlapce, 
který se narodil s velkým zdravotním hendikepem a potřebuje ná-
kladnou pomoc při běžném životě. 

František se narodil v 35. týdnu těhotenství s mnohačetnými vývojovými 
vadami končetin. Po mnoha genetických vyšetření bylo zjištěno, že trpí syn-
dromem Pallister-Hall, jenž má na celém světě asi 100 lidí. Syndrom se vy-
značuje hamartomem 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 za-
vedenu tracheostomii a je nutné časté odsávání trachey, díky tomu trpí 
běžně na zápaly plic.

Společně jsme se pokusili zajistit chlapci odsávačku hlenů, kterou potřebu-
je mít stále u sebe a k ní potřebné zdravotnické potřeby. O finanční výpo-
moc jsme zažádali u Nadace ČEZ. 
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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 seniorů 
zajišťujeme část doprovodného programu ve formě 
infostánku s bezpečnostně preventivními informace-
mi široké cílové skupině. 

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU

Ve spolupráci s Institutem pro regionální spolupráci  
v Brně jsme se rozhodli zaměřit se na skupinu osob 
ohroženou nezaměstnaností. Je to skupina žen ve 
věkovém rozmezí 55 až 64 let vedená na úřadu prá-
ce. Pro tyto osoby jsme zrealizovali několik vzděláva-
cích a motivačních kurzů, které mají napomoci získat 
práci v předdůchodovém věku. Projekt pokračoval 
z roku 2017.

V ROCE 2018 NÁS PODPOŘILI

• Nadace ČEZ
• Moravskoslezský kraj
• Statutární město Frýdek-Místek
• Město Příbram
• Statutární město Brno
• Město Vyškov
• Město Břeclav
• Interreg AT/CZ
• Interreg SK/CZ
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ÚČETNICTVÍ

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, zpráva auditora






































