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Slovo ředitele 

V roce 2019 se nám podařilo rozšiřovat naše aktivity na podporu seniorů. Otevřeli jsme další Senior Point v 

Moravskoslezském kraji. Realizovali jsme mnoho mezigeneračních setkání. Pokračujeme v aktivitách živého 

města, kde největší aktivitou byl Mendelův festival. Realizujeme projekt z přeshraniční spolupráce Rakousko-

Česká republika Centrum obnovy společného kulturního dědictví. Věnujeme se propagaci Gregora Mendela 

pro Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina a připravujeme realizaci UAN Zvonařka. 

V rámci naší společnosti dochází k odměně týmu, což s sebou nese další výzvy. Každopádně děkuji všem 

stávajícím a minulým kolegům, ať už z řad zaměstnanců, dobrovolníků nebo členů kontrolních orgánů. 

Věřím, že i v následujících letech se nám bude dařit při udržení současných aktivit, přicházet s dalšími projekty 

a výzvami. 

 

 

 

V Brně 29. června 2020 

 

 

 Ing. Jakub Carda, ředitel společnosti 

  



O společnosti 
Posláním společnosti je podpora rodinného života a mezigeneračních aktivit. Kromě této oblasti je naší hlavní 

náplní rozvoj a podpora proseniorských aktivit, dále komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti 

čerpání dotací ze strukturálních fondů. Od roku 2012 jsme členem Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihomoravského kraje. 

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 minulé funkčním období. 

Dozorčí rada byla obměněna kompletně.  

Ředitel společnosti:  

Ing. Jakub Carda 

Správní rada: 

Ing. Jan Kulhavý 

Jaroslava Báčková, Dis. 

Michaela Schwarzer  

Dozorčí rada:  

PhDr. Zdeněk Papoušek 

Ing. Hana Vojtková 

Emil Józef Biernat, OSA 

Zakladatel:  

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

Lidé ve Společně 

Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2020 podílelo 54 osob v rámci pracovně právního vztahu a 

jedna osoba v rámci mandátního vztahu. Aktivity také podpořilo 26 dobrovolníků, především z řad 

seniorů. 



Projekt Senior Point 
Projekt Senior Point je zaměřen na podporu života seniorů formou realizace kontaktních míst 

v městech jednotlivých krajů. Primární cílovou skupinou jsou senioři (osoby starší 55 let). 

Na kontaktních místech 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 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 Vysočina, Středočeském, Pardubickém, 

Jihočeském a v Praze. V roce 2019 bylo v provozu 38 kontaktních 

míst v 8 krajích České republiky. V následujícím roce se plánuje 

otevírat pobočka v Plzni, Karlových Varech a Valašském Meziříčí. 

V září roku 2019 se otvírala nová pobočka v moravskoslezském kraji ve městě Nový Jičín. 

 

  



Mapa kontaktních míst 

 

 

Obrázek 1: rozmístění poboček kontaktních míst Senior Point k 31. 12. 2019 

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 nad Ostravicí (1) 

Havlíčkův Brod (1) 

Hodonín (1) 

Jablunkov (1) 

Jihlava (1) 

Karviná (1) 

Kopřivnice (1) 

Krnov (1) 

Nový Jičín (1) 

Opava (1) 

Ostrava (2) 

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) 

 

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 550 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 8-10 hodin 

týdně) a menší cílovou skupinou v dané lokalitě. 

Samostatnou oblastí jsou přednášky odborných partnerů a další volnočasové aktivity, 

které do statistik neuvádíme. Průměrně na přednášky chodí cca 20 – 35 seniorů (dle časových 

možností, tématu a roční doby). V každé lokalitě je zpravidla 4 – 6 přednášek / rok, které jsou pořádány 

pod hlavičkou Senior Pointu ve spolupráci s některým z partnerů nebo jiných organizací. 



Návštěvnost Senior Pointů 2011 - 2019 

Ke konci roku 2019 Senior Point navštívilo přes 128 000 seniorů. Nárůst návštěvnosti za dobu 

fungování projektu je k dispozici na grafu níže. 

 

Struktura dotazů 

Struktura dotazů na Senior Pointech je různá. Velká poptávka je po volnočasových aktivitách, které 

jsme v letošním roce posílili a snažili se více rozvíjet. Například v Brně na Mendlově náměstí jsme 

zavedli pravidelné úterky s aktivitou, které za pěkného počasí probíhali v zahradách opatství. 

Rozšířili se i dotazy z oblasti sociální. Na tuto problematiku jsme reagovali zavedením sociálních 

konzultací v rámci základního poradenství. Tuto aktivitu plánujeme dále rozvíjet v následujícím roce. 

 

PROJEKT PODPORUJÍ: 
 Moravskoslezský kraj 

 Město Příbram 

 Nadace ČEZ 

 Jihomoravský kraj 

 Město Frýdek-Místek 

 Město Brno 

 Město Vyškov 

 A další 

Tímto děkujeme za podporu! 
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Projekt Živé Město 
V současné době projekt orientujeme jako informační portál, který je propojen se stránkami sociálních 

sítí Facebook a Instagram Živé město Brno. Dalším směřováním projektu jsou domluvená partnerství 

s kulturními institucemi Brna za účelem například nižšího vstupného. 

Festival Mendel 2019 
V pořadí čtvrtý ročník Festivalu Mendel se uskutečnil 19.-21. července 2019. Festival oslavující 

Mendelovo narození připomíná život, dílo a význam zakladatele genetiky. Jeho smyslem je rozšířit 

vědomosti o Mendelovi, přiblížit ho široké veřejnosti, nicméně cílí i na vědce a odborníky. 

 

 

Letošní ročník s názvem Mendel je včelař, se zaobíral jedním z mnoha oborů, ke kterým je Mendelův 

život úzce propojen, a to ke včelařství. Před zahájením samotného festivalu jsme pořádali propagační 

akce, za účelem rozšíření povědomí o festivalu. Festival Mendel jsme propagovali V Brně konkrétně 

v Avion shopping parku, VIDA! Science centru, Hvězdárně a planetáriu, Zoologické zahradě, 

Technickém muzeu a na dalších místech. Mimo Brno jsme pak vyrazili propagovat festival do Znojma 

a byli jsme v Mendelově rodné obci Vražné. Přípravy pak vyvrcholily samotným festivalem, který se 

uskutečnil v areálu Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí. V pátek se po oslávách 

uskutečnil koncert Janáčkova mládí. V sobotu se v 10 hodin ráno otevřely brány opatství a začal 

bohatý program. Vrcholem celého dne byl závěrečný koncert a videomapping. Celý festival uzavřela 

neděle. Uskutečnila se bohoslužba v bazilice Nanebevzetí panny Marie, na které poutavě promluvil 

Marek Orko Vácha. Po bohoslužbě následovala prohlídka Muzea starobrněnského opatství. Festival 

Mendel je … včelař byl zakončen cyklem večerních koncertů. 
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Přeshraniční projekt Interreg – Přeshraniční aktivity seniorů 
Úspěšně jsme realizovali všechny aktivit projektu. Projekt byl ukončen k březnu 2019. V rámci 

projektu vznikla mezinárodní přeshraniční síť spolupráce mezi seniory. 

Projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví 
Úspěšně realizujeme projekt s cílem vzniku Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), 

které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektu, areálů a historických 

sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví. 

Cílem COL je celospolečenská senzibilizace obyvatelstva ve snaze zachovat a rozvíjet mizející lokální 

stavební kulturu, jeden z hlavních zdrojů turistického ruchu v příhraničních regionech AT a CZ. 

Pro města  Retz (AT) a Znojmo (CZ), města partnerská od roku 1998, znamená projekt navíc i 

prohlubování vzájemných vztahů a propojování občanů v regionech. Hlavním partnerem projektu je 

město Znojmo, dalšími partnery jsou město Retz a Donau universität Krems. Realizace projektu 

začala 1. 7. 2018 a v listopadu proběhla první konference, která sklidila velký ohlas. Další konference 

celého projektu je proběhla v červnu 2019 ve městě Krems. 

Dotační a grantové poradenství 
V roce 2019 jsme zpracovávali také žádosti o evropské fondy pro několik významných klientů z řad 

soukromých společností a veřejných 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 

(podnikatelských záměrů), finančních analýz projektu, komunikaci s poskytovateli dotace, i následný 

dotační management během schvalování žádostí a po schválení žádosti (podávání žádostí o platbu, 

monitorovacích zpráv apod.). 

Mezi významné projekty roku 2019 patřila: 

 ČSAD Brno – IROP – Modernizace UAN Zvonařka 

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. Podílíme 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 informacemi široké cílové skupině.  
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Účetnictví (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, zpráva auditora) 






































