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Slovo ředitele

V  roce 2021 se nám opět podařilo rozšiřovat naše ak-
tivity. Byly zaměřené nejen na podporu seniorů, vě-

novali jsme se intenzivním přípravám v rámci chystaných 
oslav 200. výročí narození otce genetiky a opata augus-
tiniánského řádu na Starém Brně – G. J. Mendela. V rám-
ci propagace odkazu Gregora Mendela se nám podařilo 
získat záštitu UNESCO pro světová významná výročí. In-
tenzivně komunikujeme se všemi relevantními partnery 
v Brně, Jihomoravském kraji a ČR a snažíme se společně 
připravit důstojné oslavy v roce 2022. Připravujeme výroč-
ní genetickou konferenci s účastí nejvyššího počtu laureá-
tů Nobelovy ceny v historii České republiky.

Nadále pokračujeme v realizaci projektu přeshraniční spo-
lupráce Rakousko-Česká republika Centrum obnovy spo-
lečného kulturního dědictví.
V rámci naší společnosti dochází k rozšiřování týmu, což 
s sebou nese další výzvy. Velice děkuji všem kolegům, ať 
už z řad zaměstnanců, dobrovolníků nebo členů kontrol-
ních orgánů.
Rok 2021 byl především ovlivněn přípravou oslav 200. vý-
ročí narození G. J. Mendela v následujícím roce. Věřím, že 
se nám toto výročí podaří úspěšně realizovat a budeme 
přicházet s dalšími projekty a výzvami.  

V Brně dne 30. 7.  2022
Ing. Jakub Carda, ředitel společnosti



O společnosti 02

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 čer-
pání dotací ze strukturálních fondů. Od roku 2012 jsme 
členem Asociace nestátních neziskových organizací Jiho-
moravského kraje.

Aktivity společnosti
• Pořádání společenských událostí a festivalů

• Šíření povědomí o G. J. Mendelovi

• Podpora rodinné politiky

• Rozvoj sítě kontaktních míst – Senior Pointů

• Podpora mezigeneračních aktivit – setkání, workshopy, 

konference, festivaly

• Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání, zejména pro věko-

vou skupinu 55+

• Komplexní strategické poradenství a analýzy v oblasti 

čerpání dotací 

• Rozvoj občanských aktivit a udržitelného veřejného pro-

storu 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.: ............................................................. +420 511 110 573
web: .........................................................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. Obě rady byly v roce 2021 částečně obměněny. 

Ředitel společnosti: 

Ing. Jakub Carda

Správní rada:

Ing. Jan Kulhavý

Mgr. Marie Nečasová

Ing. Hana Vojtková

Dozorčí rada: 

Emil Józef Biernat, OSA

Marie Cardová

MUDr. Josef Musil 

Zakladatel: 

Ing. Jakub Carda

Lidé ve Společně

Na aktivitách Společně, o.p.s. se k 31. 12. 2021 podílelo 

79 osob v rámci pracovně právního vztahu a jedna oso-

ba v rámci mandátního vztahu. Aktivity také podpořilo 31 

dobrovolníků, především z řad seniorů.  

http://www.spolecne.info
mailto:info@spolecne.info
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Projekt Senior Point

P rojekt Senior Point je zaměřen na podporu života se-
niorů formou realizace kontaktních míst v městech 

jednotlivých krajů. Primární cílovou skupinou jsou senioři 
(osoby starší 55 let). Na kontaktních místech působí vyško-
lený pracovník, poskytující seniorům informace z oblas-
ti 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 kraji Zlín-
ském, Středočeském, Pardubickém a  Jihočeském. V roce 
2021 bylo v provozu 32 kontaktních míst. Síť se snažíme 
nadále rozšiřovat.  
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Kompletní seznam kontaktních míst
(v závorce označen počet míst ve městě)

• Boskovice  .......................................................................... (1)
• Brandýs n. L. – S. Boleslav  ............................................... (1)
• Brno .................................................................................... (4)
• Bruntál  .............................................................................. (1)
• Břeclav  ............................................................................... (1)
• České Budějovice  ............................................................. (2)
• Český Těšín  ....................................................................... (1)
• Frýdek-Místek  ................................................................... (1)
• Frýdlant nad Ostravicí  ..................................................... (1)

• Hodonín  ............................................................................ (1)
• Jablunkov  .......................................................................... (1)
• Karviná  .............................................................................. (1)
• Kopřivnice  ......................................................................... (1)
• Krnov  ................................................................................. (1)
• Nový Jičín  ........................................................................... (1)
• Opava  ................................................................................ (1)
• Orlová  ................................................................................ (1)
• Ostrava  .............................................................................. (2)

• Písek  .................................................................................. (1)
• Prachatice  ......................................................................... (1)
• Příbram  ............................................................................. (1)
• Třinec  ................................................................................. (1)
• Vítkov  ................................................................................. (1)
• Vysoké Mýto  ..................................................................... (1)
• Vyškov  ............................................................................... (1)
• Zlín  ..................................................................................... (1)
• Znojmo  .............................................................................. (1)

Návštěvnost 
Návštěvnost v jednotlivých lokalitách je závislá na spolu-
práci s místními partnery, propagaci projektu a doprovod-
ných aktivitách v dané lokalitě. 

Rok 2021 s sebou přinesl pokračování tzv. doby „co-
vidové“. Provoz Senior pointů byl z velké části ovlivněn 
průběžnými nařízeními vlády – nouzovým stavem včetně 
úplné uzávěry našich poboček pro veřejnost pro osobní 
návštěvy, který platil opět, a to již od října 2020.

Osobní návštěvy byly z velké části nahrazeny telefo-
nickými konzultacemi a vše, co bylo možné vyřešit telefo-
nicky či online, bylo převedeno na tuto formu. 
Největší zájem od začátku roku byl o pomoc s registrací 

k očkování do centrálního celorepublikového systému. 
Vzhledem k tomu, že se začínalo očkovat s věkovou kategorií 
nejstarších seniorů, šlo převážně o přímou a komplexní 
podporu a zajištění samotného úkonu. Důvodem bylo to, 
že tato cílová skupina nebyla nastavena na zajištění těchto 
úkonů online. 

Další oblastí se zvýšeným zájmem o pomoc bylo „Sčí-
tání lidu 2021“ jak v elektronické podobě, tak v pozdějším 
čase i s formuláři.
V době plné uzávěry a omezeného pohybu byla telefonní 
linka pomoci seniorům provozována v režimu 24/7 včetně 
státních svátků.  
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Nejčastěji řešené dále zůstávalo: 
COVID-19 a s tím vše související: 
• aktuálně platná opatření všeobecně
• možnost volného pohybu, cestování všeobecně 

a vycestování do zahraničí
• kontakt s rodinou v okolních státech – Slovensko, 

Polsko, Rakousko
• zajištění pomoci při výpadku členů rodiny, 

pečovatelských služeb apod.
• celková orientace se v zažívané situaci.

S postupným rozvolňováním bezpečnostních opatře-
ní bylo možné realizovat alespoň část naplánovaných vol-
nočasových aktivit pořádaných jak našimi Senior Pointy tak 
ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Vždy v souladu 
s platnými opatřeními. Jednalo se převážně o venkovní ak-
tivity – procházky, venkovní akce, besedy, posezení u kyta-
ry apod. Po celou dobu roku 2021 jsme i nadále pokračovali 
v případě potřeby v osobních konzultacích v oblasti nových 
technologií. 

Výstupem činnosti za poslední dva roky byla realiza-
ce projektu „Do důchodu bez starostí“. Nejčastěji kladené 
a řešené otázky, pomoc s řešením životních situací a ori-
entací se v problému. Kde a jak hledat pomoc, kam se 

obrátit. Bylo realizováno několik besed s touto tematikou, 
kde účastníci obdrželi také materiály (ČSSZ, Zd. pojišťov-
na, ÚP – dávky státní sociální podpory, bydlení, energie 
+ aktualizace současného stavu v oblasti dodavatelů, jak 
postupovat při úmrtí blízké osoby apod.).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Všechny níže uvedené služby jsou pro seniory poskytová-
ny zdarma.

• základní poradenství (vyhledávání kontaktů a informací 
na internetu), poskytování informací

• zprostředkování kontaktů na organizace, nabízející 
služby seniorům

• bezplatná sociálně-právní a sociální poradna (vždy na 
objednání)

• přístup na internet 
• informační materiály partnerů, periodika ke čtení 

v rámci Senior Pointu
• registrace/změna údajů do projektu Senior pas, kata-

log poskytovatelů slev

Celorepublikové setkání proběhlo 23.9.2021 v Brně na ad-
rese Malinovského náměstí 3. Dopolední blok se zaměřo-
val na přednášku ze sociálně-právní oblasti a odpolední 

blok byl zaplněn přednáškou od Policie ČR – bezpečnost. 
Mimo tyto odborné bloky se probírala spousta organizač-
ních záležitostí.

PROJEKT PODPORUJÍ:
• Moravskoslezský kraj
• Jihomoravský kraj
• Středočeský kraj
• Město Příbram
• Město Brno
• Město Bruntál
• Město Jablunkov
• Město Frýdek-Místek
• Město Karviná
• Město Kopřivnice
• Měst Krnov
• Město Nový Jičín
• Město Český Těšín
• Město Ostrava
• Město Břeclav
• Město Vyškov
• a další 

Tímto děkujeme za podporu!  
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Umělecké dílo k 200. 
výročí narození Gregora 
Johanna Mendela

C ílem projektu je navázat na mimořádné úsilí při bu-
dování Mendelova pomníku ze začátku 20. století 

a spojit síly při zhotovení uměleckého díla v originálním 
a moderním pojetí, které se stane atraktivním a důstoj-
ným odkazem G. J. Mendela a oslavou genetiky. Dílo bude 
odrážet jak Mendelův život, tak význam jeho objevu a jeho 
zásadní dopad na lidstvo.

Výsledkem bude monument brněnského umělce Jaro-
míra Garguláka zvaný „Hrachovina“, umístěný tematicky 
přímo na Mendlově náměstí. Stane se tak atrakcí a koru-
nou místa, které kvůli výročí 200 let od Mendelova naroze-
ní projde moderní rekonstrukcí, aby mělo toto umělecké 
dílo náležitě reprezentativní zázemí.  
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Festival Mendel 2021

V  pořadí šestý ročník Festivalu Mendel se uskutečnil 
23.-25.7.2021. Festival byl do značné míry ovlivněn 

probíhající epidemií COVID-19, areál akce, byť se jedna-
lo částečně o veřejný prostor, byl z hygienických důvodů 
oplocen a návštěvníci byli v souladu s platnými předpi-
sy kontrolováni u vstupu, zda jsou bezinfekční. Tak jako 
v předchozích ročnících i letos byla struktura návštěvníků 
charakterizována jako rodiny s dětmi, lidé středního věku 
se zájmem o kulturu a senioři. 

Festivalu se v roce 2021 zúčastnilo více než 5 600 osob. 
Program u našich partnerů navštívilo 1600 osob, festival 
na Mendlově náměstí pak v sobotu 24.7.2021 3400 osob 
a v neděli 25.7.2021 dalších 400 osob. Velmi dobrým mar-
ketingovým tahem byla tzv. Cesta hrášku, doprovázená 
rozdáváním infoletáků. Festival byl rovněž prezentován 
výlepem plakátů, jakož i bannery. Přes sociální sítě jsme 
oslovili více než 100 tisíc lidí a živě vysílané odborné před-
nášky s diskuzí zhlédlo ke konci července 2021 přes 20 
tisíc osob. Festival byl prezentován v Rádiu Krokodýl, na 
programu ČT Déčko, ve Zpravodaji Brno-střed, Brněn-
ském deníku a Mendel magazínu.

Ohlasy návštěvníků byly pozitivní, návštěvníci zejmé-
na ocenili rozšíření odborné části festivalu  
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(přednášky, moderovaná diskuse, výstavy). Koncert po-
pulární skupiny N.O.H.A. navštívilo asi 1200 osob. Velmi 
ceněná byla také hygienická opatření, včetně možnosti 
podstoupení antigenního testu na místě zdarma ve spo-
lupráci s organizací Podané ruce.

Program Festivalu Mendel 2021
Hudební vystoupení: 
Bombarďák, Tingltang, smyčcové kvarteto, N.O.H.A.
 

Přednášky:
prof. Nils Christian Stenseth, prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, 
Ph.D., prof. MUDr. Michael Doubek, MUDr. Jakub Trizuljak, 
Prof. MUDr. Milan Macek, jr., DrSc, Mgr. et Mgr. Marek Vá-
cha, Ph.D., Mgr. Milan Řepa, prof. Jan Konvalinka, MUDr. 
Petr Smejkal, Petr Ludwig

Historická vystoupení: 
Spolek elegantních dam, Pruské vojsko.

Další vystoupení: 
kouzelník, VIDA! pokusy, zatčení pachatele s psovodem.

Festival Mendel 2021 navázal na celou řadu předchozích 
ročníků festivalu a každým rokem oslovuje širší publikum. 
Další aktivity Společně, o.p.s. mají za cíl, aby se zúročily 
všechny festivalové ročníky v roce 2022, kdy festival může 
hostit až 20.000 osob denně a veřejnosti tak nabídnout 
velké oslavy výročí 200 let od narození G. J. Mendela.   
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Mendel Genetics 
Conference

V  roce 2021 jsme se s partnery (Masarykova univerzi-
ta, Mendelova univerzita v Brně, Moravské zemské 

muzeum a Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina) nejpr-
ve dohodli na základních rysech konference jako je datum 
a počet dní, tedy 20. – 23.7. 2022, obsahová náplň jed-
notlivých dní a posléze jsme v září 2021 podepsali Smlou-
vu o spolupráci, kde byly vymezeny vzájemné vztahy, od-
povědnost a pravidla financování. Pro Společně, o.p.s. to 
znamenalo úlohu organizačně-technického a finančního 
zabezpečení konference. 

Organizační výbor konference se v roce 2021 pravidel-
ně scházel cca 1x měsíčně.  V roce 2021 byli také k účasti 
potvrzeni 3 držitelé Nobelovy ceny: Ada Yonath, Paul Nur-
se a Thomas Cech.  Vznikl také základní web konference, 
www.mendel22.cz/conference. Bylo dohodnuto, že první 
a poslední den konference se bude konat v prostorách 
Augustiniánského opatství a stěžejní dva dny přednášek 
v odpovídajících konferenčních prostorách.   

http://www.mendel22.cz/conference
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Projekt obnovy 
Mendelova skleníku

V  rámci projektového managementu oslav G. J. Men-
dela při příležitosti 200 let od jeho narození jsme se 

v roce 2021 podíleli na koordinaci stavebních prací obno-
vy Mendelova skleníku. 

Cílem projektu je obnova Mendelova skleníku, kde 
vznikne polyfunkční prostor určený pro kulturní a vědecké 
akce. Realizací projektu chceme zvýšit povědomí o Men-
delově odkazu a obnovit kulturní památku, která je vní-
mána jako symbol genetiky.   
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Projekt Centrum obnovy společného 
kulturního dědictví

S tavební práce na objektu „staré školy“ byly v roce 2021 
úspěšně ukončeny. Zejména prodloužení doby realizace 

stavby a projektu umožnilo dokončit stavbu v řádném termínu 
a plánované kvalitě. V posledním období se uskutečnily 2 kon-
ference. Konference #5 byla původně domluvena jako prezenč-
ní konference v nově zrekonstruované Sýpce v Retzu - nakonec 
na poslední chvíli zrušeno kvůli COVID-19 situaci v Rakousku 
a nahrazeno hybridní formou (čeští přednášející prezenčně ze 
sálu znojemské radnice, kolegové z Rakouska a veřejnost on-
line). Poslední konference #6 byla z časových, organizačních 
i bezpečnostně - pandemických důvodů realizována jako tři 
delší online setkání. Proběhlo také 9 workshopů, většina z nic 
se bohužel konala také online formou. 

V průběhu monitorovacího období se uskutečnila celá řada 
jednání mezi projektovými partnery, včetně dvou schůzek Pra-
covní skupiny projektu: 3. 11. 2021 a 7.12.2021.
Slavnostní otevření „staré školy“ je naplánováno na 29.3.2022 
od 9 do 22 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na komentova-
né prohlídky a hudební vystoupení. V rámci otevření proběhne 
také poděkování všem partnerům.  



UNESCO

Společně, o.p.s. vypracovalo dokumentaci v angličtině, 
kterou Česká republika předložila k UNESCO, a to pro 

účely zařazení výročí 200 let od narození G. J. Mendela do 
Významných výročí UNESCO pro roky 2022 a 2023. No-
minaci podepsalo také Slovensko, Rakousko a Německo, 
v polovině prosince 2021 byla rezoluce OSN o zařazení 
Mendelova výročí schválena. Následující akce tedy mohou 
být v letech 2022 a 2023 spojovány s logem UNESCO: Piet-
ní akt k Mendelovu úmrtí, Festival Mendel, Mendel Gene-
tics Conference, Odhalení Mendelova skleníku, Odhalení 
Mendelovy sochy, International Mendel Day, EXPO 2020, 
Výstava Mendelova rukopisu v Bruselu.   

UNESCO a  Poradenství 12



Dotační a grantové 
poradenství

V  roce 2021 pokračujeme v projektovém managemen-
tu v rámci doby udržitelnosti projektu Modernizace 

ÚAN Zvonařka Brno, který byl spolufinancován z Integro-
vaného regionálního operačního programu. Výše dotace 
činila 74 200 000 Kč. Cílem projektu byla celková moderni-
zace stávajícího autobusového terminálu, především zvý-
šení funkčnosti, orientace a estetického sjednocení pro-
storu Ústředního autobusového nádraží Brno – Zvonařka.
Dále v době udržitelnosti administrujeme projekty Sdíle-
ná data prostřednictvím integrační sběrnice v Nemocnici 
Blansko a Modernizace, digitalizace a zvýšení bezpečnosti 
IT Nemocnice Blansko, které byly spolufinancovány z In-
tegrovaného regionálního operačního programu.   
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