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Senioři jsou svorníky naší historie

Staří lidé musí čelit riziku, které přináší současný zrychlený tep společenských 
událostí. Někteří senioři proto raději zvolí život v ústraní, který jim přináší 
osamělost a může způsobit zhoršování psychické a fyzické kondice. Senioři 
jsou vystavováni riziku, ať už z řad vynalézavých podvodníků nebo ze sou-
časného stylu života v „poklusu“. Proto je důležité otevřít starším lidem cesty, 
které jim pomohou začlenit se do dnešního života, porozumět a aktivně se 
zapojovat do současného dění.
Počet různých institucí a projektů snažících se o aktivní začlenění lidí v se-
niorském věku se stále zvyšuje a následující přehled nabízí širokou paletu 
možností aktivního stárnutí.

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Postavení seniorů ve společnosti
Naše společnost se neustále mění a vyvíjí. Zvyšování životní úrovně i kvality 
lékařské péče vede k prodlužování délky života. Seniorský věk se stává čím 
dál delší a významnější životní etapou. Bylo by chybné domnívat se, že jde  
o proces týkající se pouze jedné skupiny obyvatelstva, neboť jde o kom-
plexní soustavu změn a vazeb ovlivňující celou společnost. 
Stejně tak se proměňuje i způsob prožívání tohoto životního období. Tren-
dem je usilovat o aktivní způsob života seniorů, což přispívá jak k jejich 
psychické a fyzické kondici, tak zejména má neocenitelný přínos pro ostatní 
členy společnosti, neboť umožňuje předat ostatním nabyté životní zkuše-
nosti a znalosti. 
Platným strategickým dokumentem v oblasti seniorské politiky je Národní 
akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, 
který definuje základní priority v této oblasti:

 ■  zajištění a ochrana lidských práv starších osob
 ■  celoživotní učení
 ■  zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém dů-

chodového pojištění 
 ■  dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce 
 ■  kvalitní prostředí pro život seniorů
 ■  zdravé stárnutí 
 ■  péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností

Je nutné respektovat individuální možnosti a přání každého jednotlivce  
a snažit se mu nabídnout aktivity odpovídající jeho potřebám. Řadu senio-
rů trápí zdravotní omezení, často osamělost či neporozumění současnému 
rychle se měnícímu okolí. Právě rodina, tak jako byla vnímána dříve, v širším 
slova smyslu, tedy jako celek rodičů, dětí, prarodičů a dalších nejbližších pří-
buzných tvoří základ mezigeneračních vazeb a vzájemné pomoci. Zatímco 
senioři mohou předat mladším generacím svoji životní moudrost, mladší 
generace zase naopak mohou pomoci seniorům se zapojit do dnešního ži-
vota a pomoci jim pochopit rychle se měnící technologický pokrok.
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Rodinná politika Jihomoravského kraje
http://www.rodinnapolitika.cz
Jihomoravský kraj vnímá dlouhodobě důležitost 
a nezastupitelnost rodiny v dnešní společnosti  
a vyjádřením toho je realizace rodinné politiky Jihomoravského kraje. Jejím 
cílem je podporovat vznik a zachování funkčních rodin, kvalitu rodinného 
života a vhodných podmínek pro rodiny, umožnit jejich členům svobodně 
realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i pro-
fesních plánů, dále pak výchovou k partnerství, manželství a rodičovství 
utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti 
za její stabilitu a funkčnost.

Specifické cíle rodinné politiky Jihomoravského kraje:
 ■ podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních 

vztazích. Její opatření se tedy nezaměřují v první řadě na podporu 
jednotlivých členů rodiny, ale na usnadnění výkonu funkcí, za něž 
nese odpovědnost rodina

 ■  podpora svobodné volby rodiny týkající se její velikosti, míry pro-
fesního zapojení rodičů, způsobu péče o děti a další závislé členy 
rodiny

 ■  předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny.
 ■  tvorba pro-rodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě spole-

čenských subjektů

Jihomoravský kraj tak navíc kromě běžných sociálních služeb poskytuje pro-
střednictvím rodinné politiky řadu prorodinných aktivit na podporu všech 
generací, tedy i seniorů. Ať již těm, kteří nemají v rodině patřičné zázemí  
a trápí je např. pocit osamění, nebo naopak těm, kteří se snaží rodinné vaz-
by posílit mezigeneračními aktivitami.
Senioři mohou najít vyžití kulturní, vzdělávací, pohybové, sportovní, spole-
čenské nebo relaxační, a to buď v programech realizovaných přímo Jiho-
moravským krajem, nebo v organizacích, které kraj v rámci rodinné politiky 
podporuje. 

PROJEKTY
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AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY
Realizátor projektu: Jihomoravský kraj
Kontaktní místo projektu: 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Tel.: 541 651 424
Stránky projektu:
http://www.auditfamilyfriendlycommunity.cz

Audit je rozšířením podpory obcí ze strany Jihomoravského kraje a má po-
moci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Významnou výhodou 
auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě systema-
ticky provedené analýzy sama zvolí a se souhlasem rady nebo zastupitel-
stva obce po dobu tří let realizuje a naplňuje.

Podmínky účasti v Auditu
 ■ Účast na semináři k auditu pro obce.
 ■ Stanovení odpovědné osoby za audit v obci.
 ■ Schválení zapojení do auditu a „Dohody o účasti“ orgánem obce.
 ■ Realizace auditu do 18 měsíců od absolvování semináře.

Obce a města, která se zapojí do auditu, získávají následující přínosy:
 ■ zpracování přehledu existujících opatření zaměřených na děti, rodiny 

a starší generaci,
 ■ aktivizace veřejnosti a systematický rozvoj existujících opatření na zá-

kladě osvědčeného know-how,
 ■ zapojení všech subjektů a občanů, jež mají zájem o budování pro- 

-rodinného klimatu v obci,
 ■ zaváděná opatření pro rodiny budou odpovídat poptávce a budou  

v souladu s udržitelným rozvojem obce,
 ■ zájem mladých rodin o život v obci jako prevence vymírání a stárnutí 

obce,
 ■ zvýšení atraktivity obce,
 ■ vyškoleného poradce, který povede auditní proces v obci na základě 

praxí osvědčeného licenčního know-how z Rakouska,
 ■ propůjčení certifikátu s právem uvádět k názvu obce ochrannou 

známku (logo) auditu.

V pilotní fázi byly v roce 2016 do realizace auditu v Jihomoravském kraji 
zapojeny následující obce a města:

 ■ Boskovice, http://www.boskovice.cz
 ■ Brno-sever, http://sever.brno.cz
 ■ Hodonín, http://www.hodonin.eu
 ■ Moravany, http://www.moravanyubrna.cz
 ■ Moravský Krumlov, http://www.mkrumlov.cz
 ■ Slavkov u Brna, http://www.slavkov.cz
 ■ Vilémovice, http://www.vilemovice.cz

V říjnu 2016 proběhl seminář pro obce, které projevily zájem a přihlásily se 
do realizace auditu familyfriendlycommunity pro další období.

Fotografie ze semináře k auditu z 31. října 2016 - Krajský úřad v Brně
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SENIOR PASY
Realizátor:
Sun Drive Communication s. r. o.
Kontaktní místo projektu:
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
Tel.: 543 210 790
e-mail: info@seniorpasy.cz
Stránky projektu:
http://www.seniorpasy.cz

SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatel-
stva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby posky-
tovaný držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5-50 % jsou pri-
márně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, 
ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Volnočasové aktivity pořádané v rámci projektu Senior Pasy:
 ■  Komentované procházky 
 ■  Koncerty vážné hudby 
 ■  Divadelní představení 
 ■  BVV Medical Fair – mezinárodní veletrh  

zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví 
 ■  Evergreen Tour 
 ■  Mezigenerační setkání v Šiklově mlýně 
 ■  Černobílé turné Lucie Bílé 
 ■  Čtení se seniory 
 ■  Dožínky 
 ■  Vítání ptačího zpěvu 
 ■  Play Fair – festival park 
 ■  řada dalších akcí …

Další výhody registrovaných seniorů:
 ■  Senior Pas Novinky E-News (elektronicky) 
 ■  Katalog poskytovatelů

Komentovaná procházka

Svátek Seniorů

 ■  Senior Pas Novinky – Časopis
 ■  V JMK vychází pololetně v tištěné i elektronické verzi 
 ■  Obsahuje i výčet poskytovatelů slev 
 ■  Distribuce – přímou rozesílkou nebo prostřednictvím kontaktních 

míst



12 13PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ PROJEKTY

SENIOR POINTY
Realizátor: Společně o. p. s.
Kontaktní centrum projektu: 
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
Tel.: 543 212 870
e-mail: brno@seniorpointy.cz
Stránky projektu: 
http://www.seniorpointy.cz

Senior Pointy jsou kontaktní místa přátelská seniorům. Služby jsou posky-
továny seniorům zdarma v šesti krajích České republiky. Spolupráce s od-
bornými partnery, garantující správnost poskytovaných informací a zajiště-
ní přednáškové činnosti v jednotlivých lokalitách. 
Tento projekt finančně podporují Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, 
město Břeclav, město Hodonín, město Vyškov, město Znojmo.

V Senior Pointech najdete:
 ■  vyškolenou a ochotnou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné 

údaje
 ■  právní poradnu (na objednání, zpravidla 1-2× měsíčně)
 ■  spotřebitelskou poradnu (pouze vybrané Senior Pointy)
 ■  informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti
 ■  klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
 ■  možnost registrace do slevové sítě Senior Pas
 ■  posezení s občerstvením (káva, voda, čaj)
 ■  přístup k počítači s internetem
 ■  nabídku volnočasových aktivit

Kontaktní místa v Brně:
 ■ Kontaktní místo Senior Point Brno-Černovice,  

Charbulova 38, 618 00 
tel.: 722 933 066, e-mail: cernovice@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Brno-Královo Pole,  
Kartouzská 14, 612 00  
tel.: 602 521 353, e-mail: krpole@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Brno-Líšeň,  
Kotlanova 7 (KC Líšeň), 628 00   
tel.: 731 117 114, e-mail: lisen@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Brno-střed,  
KjM, Kobližná 4, 601 50   
tel.: 542 532 111, e-mail: kjm@kjm.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Brno-Žabovřesky,  
Horova 77, 616 00   
tel.: 775 880 930, e-mail: zabovresky@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Brno-Židenice,  
Táborská 171, 615 00   
tel.: 777 480 330, e-mail: zidenice@seniorpointy.cz

Další kontaktní místa v Jihomoravském kraji:
 ■ Kontaktní místo Senior Point Blansko,  

Komenského 14, 67801  
tel.: 778 430 588, e-mail: blansko@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Boskovice,  
Masarykovo nám. 4/2, 680 01 
tel.: 516 488 787, e-mail: boskovice@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Břeclav,  
Národních hrdinů 43, 692 02   
tel.: 722 933 057, e-mail: breclav@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Hodonín,  
Národní třída 36, 695 01  
tel.: 724 937 175, e-mail: hodonin@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Vyškov,  
Masarykovo náměstí 108/1, 682 01   
tel.: 727 818 171, e-mail: vyskov@seniorpointy.cz

 ■ Kontaktní místo Senior Point Znojmo,  
náměstí Armády 1213/8, 66902   
tel.: 515 801 755, e-mail: znojmo@seniorpointy.cz
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TROJLÍSTEK
Realizátor: Centrum pro rodinu a sociální péči 
Kontaktní místo služby: 
Biskupská 7, 602 00 Brno
Tel.: 542 217 464
e-mail: trojlistek@crsp.cz
Stránky projektu:
http://www.trojlistek.com

Trojlístek sblížení tří generací ®, tedy propojení tří stran – dětí, rodičů 
a náhradních babiček – vznikl v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně 
(CRSP) v roce 2012. V letech 2012 – 2014 byl realizován v rámci projektu 
financovaného z ESF EU, a jelikož byl velmi úspěšný, je tato služba poskyto-
vána i po ukončení projektu.
Cílem je umožnit navázání vztahu mezi dítětem a náhradní babičkou a také 
rodiči. Dnešní doba neumožňuje pravidelné setkávání prarodičů se svými 
dětmi nebo i se svými vnoučaty a mohou se cítit osaměle. Rodiny se často 
stěhují za prací, rodiče jsou pracovně vytíženi. Nemají tedy dostatek času 
na své děti. Prarodiče, kteří by se dětem mohli věnovat, ovšem žijí daleko. 
Myšlenkou služby je zlepšit kvalitu života dvěma cílovým skupinám: rodi-
nám s dětmi a ženám zralého věku.

Jak se zapojit:
 ■  Domluvení schůzky – vstupního pohovoru.
 ■  Představení služby, předání podkladů pro zapojení do služby (smlou-

va, vstupní formulář, etický kodex).
 ■  Sestavení nabídky pro druhou stranu (rodinu, babičku).
 ■  Pro zapojení babičky je nutný výpis z trestního rejstříku.
 ■  V případě nalezení vhodného protějšku je předán kontakt na náhrad-

ní babičku.
 ■  Doporučené ohodnocení pro babičku – 50 Kč/hod.

Kde služba působí: 
 ■ V Brně, v Centru pro rodinu a sociální péči.
 ■  V Hodoníně služba funguje od roku 2014 a poskytuje ji Městský úřad 

Hodonín pod odborem sociálních služeb na Family Pointu.
 ■  V Pohořelicích – ve spolupráci s městským úřadem v Pohořelicích se 

podařilo zavést tuto službu v roce 2016 ve Středisku volného času 
Domeček.

Od začátku projektu se do něj zapojilo 331 rodin a 173 náhradních babiček. 
Bylo propojeno celkem 287 párů, přičemž z toho je nyní aktivních 90 párů.
Jelikož je v evidenci nedostatek náhradních babiček a velmi mnoho rodin 
čeká na náhradní babičku, realizátoři projektu uvítají jakoukoli náhradní ba-
bičku, která by se chtěla zapojit. Službu Trojlístek v Centru pro rodinu a soci-
ální péči podporuje Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Odbor zdraví  
a městská část Brno–střed.
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SOUSEDÉ PLUS
Realizátor: Totem z. s.
Kontaktní údaje projektu:
Totem, z. s. 
Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň
Tel.: 377 260 425, 373 312 374
e-mail: totem@totem-rdc.cz
Stránky projektu:
http://www.sousede-plus.cz

Projekt je postaven na principu sousedské výpomoci a sounáležitosti. Lidé 
zapojení do projektu, a nemusí se vždy jednat o seniory, vytvářejí tzv. ko-
munitní spolky, prostřednictvím kterých se vzájemně podporují a pomáhají 
si. Spolek či klub SOUSEDÉ plus může založit jakákoli skupina minimálně tří 
lidí, která nemusí být čistě seniorská. Je možné i mezigenerační propojení.

Jak vypadá život komunitního spolku?
Každý člen spolku nabídne oblast, činnost, kde může být někomu jinému 
nápomocný, a na druhou stranu pojmenuje oblast, ve které by potřeboval 
sám pomoci. Hodiny odvedené pomoci jinému člověku se zaznamenávají 
na časové konto, kde se střádají a tyto nastřádané hodiny využije člen pro 
svoji potřebu. Příkladem může být: pomoc v domácnosti nebo při pracích 
na zahradě, pomoc při opatrování zvířat, pomoc při písemném styku nebo 
při návštěvách úřadů, nákupy, pomoc při cestování apod.

Jaké jsou výhody projektu?
 ■  prevence osamocenosti a ztráty zdravého sebevědomí či pocitu uži-

tečnosti
 ■  pomoc při nenadálých situacích
 ■  posílení možnosti zůstat ve svém přirozeném prostředí i při mimo-

řádných okolnostech (vzájemná výpomoc nenahrazuje sociální služ-
by, ale vhodně je doplňuje)

 ■  posílení dobrovolnických aktivit komunitního spolku vůči obci
 

Něco z historie
SOUSEDÉ plus jsou českou podobou rakouského projektu Zeitbank55+, je-
hož duchovním otcem a zakladatelem je Fritz Ammer. „Mateřský“ spolek 
Dachverband Zeitbank55+ a SPES e. V. sídlí v Schlierbachu v Rakousku. 
Odtud je celý projekt koordinován. A tento spolek je nositelem know-how 
a garantem multiplikace do dalších států Evropské unie. První spolky začaly 
vznikat v roce 2003 a v současné době existuje bezmála 50 skupin v Ra-
kousku a Německu. Od svého založení bylo v rámci Zeibank55+ vyměněno 
přes 5000 hodin. 
V roce 2016 začala implementace projektu do 8 krajů v ČR, kde svoji činnost 
realizuje 11 komunitních skupin a další se připravují.
TOTEM, z.s. je zakládajícím členem Evropské sítě Zeitbank 55 +, která byla 
ustavena v roce 2014. 
Držitelem licence je Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Sousedé Plus v Jihomoravském kraji
V srpnu roku 2016 byl otevřen nový klub s název SOUSEDÉ plus CPR Hodo-
nín, pod svá křídla si jej vzalo Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín.
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SPOKOJENÝ SENIOR  
– AKTIVNÍ SENIOR  
21. STOLETÍ
Realizátor: Spokojený senior - Klas
Kontaktní místo projektu: 
Biskupská 7, 602 00 Brno
Tel.: 730 805 857, 
e-mail: info@spokojenysenior-klas.cz
Stránky projektu:
http://spokojenysenior-klas.cz

Cílem projektu je komplexní podpora seniorů, která vychází z dlouhodobé 
praxe. Snaha o reakci na tři typy seniorů, se kterými je pracováno tak, aby 
bylo možno vyjít vstříc jejich potřebám. Společným cílem je jejich aktivi-
zace, udržení psychického a fyzického zdraví a setrvání co nejdéle v jejich 
přirozeném prostředí.
Pro aktivní seniory, kteří chtějí pracovat pro ostatní seniory, tj. seniory dob-
rovolníky, je nabízena metodická podpora a odborné kurzy na to, jak začít, 
jak motivovat další seniory do zapojení se činností v dané komunitě a jaké 
aktivity např. mohou dělat. K tomu slouží kurzy A-KLAS, Předseda senior-
ského klubu, metodické listy ZRNKO či jednodenní odborné semináře.

Poradenství pro seniory:
 ■  poradenství právní, které vždy vede zkušený advokát či právník
 ■  poradenství sociálně právní, tj. rady v oblasti zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, které poskytuje sociální pracovník

Dále je pracováno se seniory, kteří chtějí udržet svoji kondici a to v dlouho-
dobých kurzech např. tréninku paměti, cizích jazyků, zdravotního cvičení či 
práce na PC.
Uvědoměním si důležitosti a potenciálu mezigeneračního aspektu budou 
realizovány také pobytové aktivity pro seniory a jejich vnoučata.

Mobilní počítačová učebna

V posledních letech jsou podporováni taktéž senioři, kteří jsou sociálně vy-
loučení zpravidla z důvodu fyzické kondice. Ta jim vytváří bariéru setkávání 
se s přáteli a snižuje schopnost komunikace s okolím. Právě pro tyto senio-
ry jsou realizovány velmi úspěšné aktivity, tzv. mobilní počítačové učebny. 
Výuka na NTB probíhá přímo v domácnosti seniora společně s jeho přáteli. 
Kurz vede mladý student. Tento mezigenerační aspekt společně s výukou 
především možností komunikace (skype, email) úspěšně snižuje sociální 
izolaci těchto seniorů.
V roce 2016 byl realizován nově i kurz Posilovna paměti, který je určen 
seniorům s Alzheimerovou demencí.
V rámci projektu bude podpořeno více než 450 seniorů.
Projekt je financován Ministerstvem práce a sociálních věcí, Jihomoravským 
krajem a Statutárním městem Brnem.
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Podpora realizace programu KLAS
Realizátor: Spokojený senior - Klas
Kontaktní místo projektu: 
Biskupská 7, 602 00 Brno
Tel.: 730 805 857
e-mail: info@spokojenysenior-klas.cz
Stránky projektu:
http://spokojenysenior-klas.cz

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® (dále jen KLAS) je nízkoprahový a níz-
konákladový program pro seniory realizovaný za účelem aktivizace seni-
orů v charakteristické struktuře setkávání, která tvoří chráněné a unikátní 
know-how programu. KLAS je záměrně nízkokapacitní seniorský klub, což 
je podmínkou pro správné dodržení pracovních metod. Každý KLAS sdru-
žuje maximálně 15 seniorů. Jen tak dochází k plné aktivizaci a přesahu této 
aktivizace do seniorského okolí.
Důležitým prvkem programu je nejen aktivizace seniora na programu, ale  
i aktivizace, kterou nadále šíří do svého okolí sami členové KLAS. Myšleno 
je tím například aktivizace svého manžela, manželky, souseda, sousedky, 
aktivizace při návštěvě nemocných.
KLAS vede animátor, tedy aktivní senior dobrovolník, který je proškolený ve 
speciálním kurzu AKLAS. Tam získá informace o know-how programu, jak 
motivovat další seniory k zapojení do klubu a vyzkouší si metody vedení 
KLAS.
Součástí programu je trvalé metodické vedení, které spočívá:

 ■ v pravidelné supervizi animátora v místě realizace KLAS
 ■ zasílání metodických listů ZRNKO (inspirace témat pro vedení KLAS) 
 ■ každoroční setkání animátorů pro výměnu zkušeností
 ■ nabídkou jednodenních odborných seminářů pro rozšíření témat ve 

vlastním KLAS (trénink paměti, cvičení pro seniory aj.).
V rámci projektu jsou v Brně realizovány z důvodu značné poptávky dva 
programy KLAS v průběhu celého školního roku, vždy 1x za týden v pra-
videlném čase. Každé setkání má předem daný program, kterého se může 
senior zúčastnit v rozsahu, jak jemu samému bude vyhovovat. Programy 
navštěvuje celkem 30 seniorů.

Fotografie: ukázka aktivit KLAS

KLAS v Jihomoravském kraji:

 ■ KLAS Blansko 
Komenského 48/14, 678 01 Blansko

 ■ KLAS Blansko – Centrum sv. Martina 
Dvorská 2099/2, 678 01 Blansko

 ■ KLAS Brno 
Biskupská 280/7, 602 00 Brno–město

 ■ KLAS Brno Židenice 
Táborská 171, 615 00

 ■ KLAS Kobylnice 
Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice

 ■ KLAS Šardice – Obecní úřad 
Obec Šardice, č.p. 601, 696 13 

 ■ KLAS Telnice 
Růžová 243, 664 59 Telnice

Projekt je financován Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem – 
Odborem zdraví a Sociálním odborem a MČ Brno-střed.
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Mezigenerační dialog
Realizátor: Společně o. p. s.
Kontaktní místo projektu: 
Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
Tel.: 511 110 573
e-mail: info@spolecne.info
Stránky společnosti: 
http://www.spolecne.info

Úkolem každého člověka je pomoci slabým a Společně o. p. s. se o to snaží 
prostřednictvím projektů s tématem mezigeneračního dialogu. Sdílení trá-
pení a radostí mezi generacemi „umění“ říct tak jednoduchou větu: „Mám 
tě rád, mám tě ráda…potřebuji tě…“ – to je cílem projektů, které jsou reali-
zovány formou besed na školách a v sociálních zařízeních:
Senioři ve školách – cílové skupiny: senioři z domovů pro seniory, absol-
venti projektových kurzů, aktivizační pracovníci domovů pro seniory a žáci 
základních škol. Výstupem tohoto projektu je proškolení seniorů a aktivi-
začních pracovníků, realizace 2 pilotních besed na ZŠ.
Projekt Senioři a děti ve školách byl zrealizován v období leden-červen 2016
Senioři a děti společně – cílové skupiny: vyškolení lektoři seniorského věku 
55 plus a žáci prvního stupně ZŠ. U tohoto projektu je výstupem realizace 
besed na 30 školách v pěti krajích Jihomoravském, Jihočeském, Středočes-
kém, Olomouckém a Zlínském pro 1 200 žáků.
Projekt Senioři a děti společně byl realizován v období leden-prosinec 2016.
Senioři a děti…nejen ve školách – cílové skupiny: vyškolení lektoři senior-
ského věku 55 plus a žáci druhého stupně ZŠ a děti v sociálních zařízeních. 
Výstupem je realizace besed na 40 školách v pěti krajích Jihomoravském, 
Jihočeském, Středočeském, Olomouckém a Zlínském pro 1 600 dětí.
Senioři a děti…nejen ve školách bude dle předpokládaného záměru probí-
hat v období leden-prosinec 2017.
Projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a MPSV.

Dětský domov, Jílová 13, Brno, zřizovatel Jihomoravský kraj – autorka projektů  
a odborný garant Mgr. Eva Stiborová s dětmi z dětského domova,  
beseda ze dne 16. 11. 2016

Fotografie z besed
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SENIOŘI SOBĚ II.
Realizátor: Policie ČR
Kontaktní místo projektu:
Kounicova 24, 611 32 Brno
Tel.: 974 621 207
e-mail: krpb.tisk@pcr.cz
Stránky o projektu:
http://www.policie.cz/clanek/seniori-sobe-627170.aspx

Projekt Senioři sobě II navazoval na velmi úspěšný a rozšířený projekt  
Senioři sobě, který byl realizován odborem prevence KrÚ JMK ve spolupráci 
s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje v roce 2009.
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje za velkého přispění Kraj-
ského úřadu Jihomoravského kraje a Odboru zdravotnictví v roce 2014 
zrealizovalo projekt Senioři sobě II, který využíval stejného základu, tedy 
vyhledávání a proškolení kurýrů prevence (aktivní a ochotní senioři), dále 
byl rozšířen o nové poznatky a skutečnosti v oblasti prevence kriminality, 
ochrany spotřebitelů a zdravého životního stylu občanů.

Cíle projektu
 ■  Zvyšování informovanosti seniorů a jejich motivace k aktivnímu pří-

stupu při zajišťování vlastní bezpečnosti a ochrany majetku.
 ■  Rozšíření informací mezi co nejvíce seniorů (méně mobilní získají  

informace od aktivnějších vrstevníků – kurýrů prevence).
 ■  Předcházení páchání trestné činnosti na seniorech a posilování jejich 

bezpečí.
 ■  Zapojení a motivace představitelů obcí do preventivních aktivit pro 

seniory na místní úrovni.

Realizace projektu
Přes představitele obce probíhalo vytipování spolehlivých a ochotných 
zástupců z řad seniorů, kteří se stali kurýry prevence. Kurýři prevence poté 
absolvovali školení, jehož hlavní částí byli informace o prevenci krimina-
lity a kriminalitě páchané na seniorech, o aktuálních trendech pachatelů  
a o ochraně před nimi. Další část školení se věnovala zdravé stravě a zdra-
vému životnímu stylu. Ve spolupráci s IKEMEM byla vytvořena brožurka 
popisující nejčastější choroby seniorů a k nim se vztahující recepty. Ke 

sportovní aktivitě bylo vytvořeno DVD, kde je podrobný popis správného 
držení těla, dýchání a ukázky jednoduchých cviků.
Každý kurýr prevence obdržel kromě potřebných informací ještě tašku  
s informačním materiálem, který může dále šířit mezi své méně mobilní 
vrstevníky.
Na projektu spolupracovali: VPŠ a SPŠ MV v Holešově – pracoviště Brno, 
IKEM, SŠPOS Brno Charbulova a organizace SEN SEN.



26 27PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ ORGANIZACE

ORGANIZACE

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání by mělo být umožněno všem věkovým kategoriím a právě pro 
osoby ve zralejším věku jsou zřízeny různé instituce (akademie třetího věku, 
univerzity třetího věku atd.), které realizují přednáškové cykly nebo kurzy. 
Účastnící přednášek a kurzů nemají status studenta a nezískají ani vysoko-
školský titul, ale dozví se spoustu zajímavých informací z různých oborů, 
které jsou nezřídka doplněny praktickými aktivitami.

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Kontakt: Biskupská 7, 602 00 Brno / Žerotinovo nám. 6, 602 00 Brno
Tel.: 548 527 262, e-mail: bioetika@bioetika.cz
http://www.a3vbrno.cz

Již po několik let rozvíjí svou činnost Brněnská akademie třetího věku, která 
příležitost ke vzdělání nabízí všem seniorům. Probíhají dva kurzy Zdraví je 
dar a Spirituální dimenze člověka. Posluchači obdrží sylaby přednášek.
Přednášky se konají zpravidla ve dvoutýdenních intervalech. V kurzu Zdraví 
je dar mají všichni posluchači příležitost setkat se s předními představiteli 
brněnského zdravotnictví.
Zdraví patří k hodnotám, kterých si lidé nejvíce váží, někdy si však zdra-
ví bezděky poškozují. Poznání o tom, co je pro zdraví nejlepší, se ovšem 
mění, své znalosti o zdravé životosprávě je potřeba po celý život doplňovat. 
Vzdělávání o zdravém životním stylu je zvláště důležité ve vyšším věku, kdy 
se člověk stává křehkým a musí o zdraví více pečovat.

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ
Divadelní fakulta
Kontakt: Mozartova 1, 662 15 Brno
Tel.: 542 591 300, e-mail: difa@jamu.cz
http://difa.jamu.cz/u3v

Cílem programu U3V je poskytnout jeho posluchačům nejen cestu k po-
znání pramenů divadelního umění v různých historických údobích, ale zá-
roveň ji živě propojovat s problematikou hledání a naplnění smyslu divadla 
v moderní společnosti.



28 29PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ ORGANIZACE

Vedle nabídky odborných přenášek a seminářů se bonusem pro poslucha-
če stane v rámci všech tří kurzů programu U3V moderovaná přednáška 
renomovaných osobností divadelního umění (režiséři, dramaturgové, herci 
apod.) a návštěva jedné z významných divadelních institucí v Brně a jejích 
budov s podrobnou prohlídkou zákulisí a veškerých jevištních technologií, 
která bude doprovázena odbornou přednáškou.

KULTURNÍ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Dům umění města Brna
Tel.: 542 213 883, e-mail: info@dum-umeni.cz
http://www.dum-umeni.cz
Filharmonie Brno
Tel.: 539 092 801, e-mail: info@filharmonie-brno.cz
http://www.filharmonie-brno.cz
Hvězdárna a planetárium Brno
Tel.: 541 321 287, e-mail: e-mail@hvezdarna.cz
http://www.hvezdarna.cz
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Tel.: 542 532 111, e-mail: kjm@kjm.cz
http://www.kjm.cz
Moravská galerie v Brně
Tel.: 532 169 165, e-mail: info@moravska-galerie.cz
http://www.moravska-galerie.cz
Muzeum města Brna
Tel.: 542 123 611, e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz
http://www.spilberk.cz

Akademie je výjimečná tím, že účastníci poznají hned několik kulturních 
organizací města Brna. Podívají se do jejich zákulisí, vyslechnou zajímavé 
přednášky, obdrží další studijní materiály a na závěr i absolventský diplom.

Pořádající organizace:
 ■  Hvězdárny a planetária Brno
 ■  Knihovna Jiřího Mahena v Brně
 ■  Muzeum města Brna
 ■  Turistického a informačního centra města Brna
 ■  Domu umění města Brna
 ■  Filharmonie Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Kontakt: Komenského nám. 2, 602 00 Brno
Tel.: 549 49 8141
e-mail: u3v@rect.muni.cz
http://u3v.muni.cz

Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědo-
mostí a dovedností pro osoby seniorského věku. Cílem U3V je nejen pro-
hlubovat dosavadní vědomosti, ale také prezentovat nové poznatky, obory 
a technologie, které jsou jinak seniorům nepřístupné. Masarykova univerzi-
ta úspěšně realizuje kurzy univerzity třetího věku již od roku 1990 a je po-
važována za jednu z největších a nejvyhledávanějších univerzit třetího věku 
v České republice.

Realizované kurzy:
 ■  Všeobecně zaměřený kurz:

 ■  Dějiny umění a vizuální kultury
 ■  Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu
 ■  Spirituální dimenze člověka – Živá teologie
 ■  G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec
 ■  Kulturní dědictví a památková péče na jižní Moravě
 ■  Kulturní dědictví v Telči
 ■  Ostatní kurzy

 ■  Kurzy pro absolventy U3V:
 ■  Směr humanitní
 ■  Směr zdravovědný
 ■  Směr přírodovědný
 ■  Směr společenský
 ■  Krátkodobé kurzy
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MENDELOVA UNIVERZITA
Kontakt: Zemědělská 5, 613 00 Brno
Tel.: 545 135 204
e-mail: u3v.icv@mendelu.cz
http://icv.mendelu.cz/u3v

Ke studiu U3V MENDELU mohou být přijati občané České republiky starší 
50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání.
Kromě přednášek je pro posluchače U3V připravena celá řada dalších ak-
tivit, jako jsou exkurze do školních podniků a školních zařízení a mnoho 
dalších akcí, které jsou realizovány zejména prostřednictvím KLUBU U3V 
(návštěvy výstav, přednášky o užitém umění, návštěva památek a zajíma-
vostí Brna apod.) Pro posluchače U3V je také zdarma k dispozici Interneto-
vá studovna.

Realizované kurzy:
 ■  Základní tříletý cyklus

Po absolvování tříletého základního kurzu je možné absolvovat i jednoleté 
nástavbové kurzy.

 ■  Nástavbové programy – jednoleté
 ■  Zahrada a zdraví
 ■  Člověk, zvíře a životní prostředí

 ■  Další kurzy

SENIOR AKADEMIE MĚSTSKÉ POLICIE BRNO
Kontakt: Bauerova č. 322/7, Brno 603 00
Tel.: 548 210 035
e-mail: petra.kubisova@mpb.cz
http://www.mpb.cz/seniori/senior-akademie

Senior akademie je organizována městskou policií Brno. Předměty studia 
jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo 
požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují.
Systém celoživotního vzdělávání seniorů zahrnuje čtyři úrovně vzdělávacích 
programů, a dvě úrovně programů komunitního dobrovolnictví.
V rámci Senior akademie nezíská senior pouze teoretické znalosti, ale  
i spoustu praktických zkušeností. Senioři mají v rámci studia nesčetně mož-
ností exkurzí.

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
Kontakt: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Tel.: 541 561 111
e-mail: vfu@vfu.cz
http://www.vfu.cz/studium/icvi/u3v

Veterinární a farmaceutická univerzita (VFU) Brno v rámci projektu Univerzi-
ta třetího věku (dále U3V) zahajuje výuku ve čtyřech samostatných oborech.
Studijní obory 1–3 jsou určeny široké seniorské veřejnosti bez rozdílu věku, 
vzdělání a zaměstnání. Obor 4 je určen především seniorským absolventům 
farmaceutických, zvěrolékařských a humanitních VŠ, kteří se zajímají o ak-
tuální stav a rozvoj farmacie a veterinární medicíny, a bude realizován na 
Městské veterinární správě v Praze (MěVS).

Realizované obory:
 ■  obor Člověk a zvíře, garant Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno
 ■  obor Člověk a zdravé potraviny, garant Fakulta veterinární hygieny  

a ekologie VFU Brno
 ■  obor Zdraví a léky, garant Farmaceutická fakulta VFU Brno
 ■  obor Farmacie a veterinární medicína, garant ICVI VFU Brno

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
Kontakt: Kounicova 966/67a, 602 00 Brno
Tel.: 541 148 820
e-mail: konecna@lli.vutbr.cz
http://www.lli.vutbr.cz/u3v

Cílem této formy celoživotního vzdělávání je nejen zvýšení odborné kva-
lifikace (získané vědomosti – případně tituly – většinou neslouží k výkonu 
povolání), ale zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity  
a kontakt s mladšími generacemi. Na VUT v Brně jsou nabízeny kurzy, je-
jichž cílem je umožnit seniorům kontakt s novými technologiemi, seznámit 
je s novými teoriemi, poznatky a zkušenostmi, poskytnout kvalitní náplň 
volného času a přispět k realizaci potřebného mezigeneračního dialogu.

Realizované kurzy:
 ■  Základní kurz „Moderní technologie“
 ■  Počítačové kurzy U3V
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VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Kontakt: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: 224 382 350
e-mail: nehodova@pef.czu.cz
https://e-senior.czu.cz

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního 
vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zeměděl-
ské univerzity v Praze.
Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky 
zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vy-
sokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, 
jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční 
náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzdělá-
váním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lo-
kalitách.
V každém kraji vznikla tzv. konzultační střediska, kde mají účastníci mož-
nost využít počítač a přístup k internetu.

RADA SENIORŮ JMK
RADA SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY s.s.
Dům odborových svazů, 
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Tel.: 234 462 074-7, e-mail: rscr@rscr.cz

Krajská Rada Seniorů Jihomoravského kraje
Dům odborových služeb, 
Malinovského náměstí 4 (kancelář 414) 602 00 Brno
Tel.: 532 269 414, e-mail: krsjmk@seznam.cz
http://www.rscr.cz

(KRS JmK) je jihomoravskou pobočkou celostátní Rady seniorů České  
republiky (RSČR), která sdružuje seniorské organizace a je představitelem 
seniorů na partnerské úrovni vůči orgánům státu a společnosti při koncipo-
vání mezigeneračních vztahů, dialogu a aktivizace seniorů.
Senioři tvoří čtvrtinu z počtu 1,1 milionu obyvatel Jihomoravského kraje  
a představují významný segment jihomoravské populace.
Činnost Krajské rady seniorů Jihomoravského kraje je s ohledem na senior-
skou specifiku zaměřena především na tyto základní oblasti:

 ■ Zdravotnictví
 ■ Bezpečnost
 ■ Životní úroveň
 ■ Aktivní stárnutí – „Stříbrná síla“

Mezinárodní aktivita GRUNDTWIG 2014, Berlin:  
Senioři na prohlídce berlínské vodárny
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Konference „Aktivní začleňování seniorů v Brně“.

SVAZ DŮCHODCŮ
Svaz Důchodců ČR:
nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
budova Odborových svazů 3. patro, č. dv. 337
Tel.: 234 462 082-4, 
e-mail: svazduchodcu@seznam.cz

Městská organizace Brno:
Běhounská 17, 602 00 Brno
Tel.: 545 575 257
e-mail: svaz.duchodcu.brno@seznam.cz
web: http://www.duchodcibrno.cz
Provozní doba sekretariátu:
pondělí 9 - 13 hodin, úterý 9 - 13 hodin

Svaz důchodců ČR městská organizace Břeclav
Stromořadní 531/5, 690 02 Břeclav 
E-mail: seniori-breclav@seznam.cz
web: http://seniori-breclav.webnode.cz

Svaz důchodců ČR městská organizace Hodonín
Nám. B. Martinů 5a, 695 01 Hodonín

Pobočka Svazu důchodců České republiky v Brně zahájila svoji činnost před 
26 lety, dnes má 916 členů. Jsou mezi nimi stále i mnozí zakládající členové, 
o členství i možnost činnosti je stále velký zájem.
Sdružení v rámci zájmové činnosti organizuje společenská odpoledne  
s hudbou a tancem, poznávací i pobytové zájezdy, vycházky do okolí Brna, 
besedy s hudbou v domovech pro seniory, besedy s hudbou pro jubilanty 
a taneční odpoledne. Velkou popularitu získalo pořádání společenského 
plesu – bude pořádán již počtvrté, i možnost bezplatného plavání pro členy 
v krytém bazénu v brněnských Lázních na Ponávce, možnost provozování 
sportovní činnosti – po přípravě se členům podařilo soutěžit a velice dobře 
obstát i v celostátních kolech soutěží důchodců.
Velký ohlas má bezplatná právní poradna pro členy Svazu důchodců České 
Republiky.
Ve vysokém počtu se členové zúčastňují oslav Dne seniorů, oslav Dne ma-
tek, vítají společně jaro, loučí se s létem. Velký zájem je o pořádané zájezdy 
– letos byly pořádány čtyři a při nich bylo k poznání mnoho krásných míst 
České Republiky.

Ukliďme Česko (duben 2016)
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O připravovaných akcích jsou členové i zájemci informováni v časopise Br-
něnský senior, v něm se dovídají i o aktuálních problémech důchodců, jsou 
seznamováni s významnými osobnostmi Brněnska. Pro zájemce je distribu-
ován i do jiných okresů. Je vydáván za finanční podpory statutárního města 
Brna.
Finanční podpora činnosti sdružení je zajišťována dotacemi KÚ Jihomorav-
ského kraje.

Doplňující informace:
Členem organizace se může stát každý občan, který souhlasí se stanovami 
Svazu důchodců České republiky. Po vypsání přihlášky a vystavení průkazky 
se může bezplatně zúčastňovat všech akcí pořádaných městskou organizací 
Brno a využívat služby, které městská organizace zajišťuje.

Fotografie Svazu Důchodců z opékání, setkání jubilantů a přehrady

KLUBY SENIORŮ
Kluby seniorů jsou zřizovány městskými částmi, obcemi, zájmovými sdruže-
ními nebo jen skupinou lidí se společnými zájmy. V klubech probíhají různé 
volnočasové aktivity, společné výlety, zájezdy nebo třeba jen relaxace při 
kávičce a popovídání si.
Seznam klubů seniorů:

 ■ Adamov I - Klub důchodců: KD Komenského 6, 679 04 Adamov 
Kontaktní osoba: Věra Peříková (předsedkyně výboru), 
tel. 516 446 590, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
http://www.mks-adamov.cz/mestske-kulturni-stredisko-adamov/
klub-duchodcu-v-adamove-i 
Setkání: středa 14 - 17 hod.

 ■ Adamov III - Klub důchodců: KD3 Opletalova 22, 679 04 Adamov 
Kontaktní osoba: Václav Gryc (vedoucí), 
tel. 516 446 590, e-mail: mks@mks-adamov.cz 
http://www.mks-adamov.cz/mestske-kulturni-stredisko-adamov/
klub-duchodcu-v-adamove-iii 
Setkání: pondělí 14:30 - 17 hod.

 ■ Babice u Rosic - Klub seniorů: Náves 51, 664 84 Babice u Rosic 
Tel. 511 131 951, 608 743 216

 ■ Blansko - Městský klub důchodců: Dvorská 2, 678 01 Blansko 
Kontaktní osoba: Marta Gronová, 
tel. 516 415 260

 ■ Blansko - Společný klub vojenských důchodců a rehabilitova-
ných: Dvorská 2, 678 01 Blansko 
Kontaktní osoba: Karel Kopecký,  
tel. 516 411 547, e-mail: kopeckykarel.bk@seznam.cz 
http://blansko-kvdavsr.unas.cz

 ■ Boskovice – Klub seniorů: Nám. 9. května, 680 01 Boskovice 
Tel: 516 45 35 44 – pracovníci KZMB  
nebo pracovnice knihovny Jitka Moráňová v době provozu Klubu 
https://www.kulturaboskovice.cz/kultura/zajmove-skupiny/ 
klub-senioru 
Setkání: každé úterý od 15 hodin ve studovně Městské knihovny,  
v případě naplánované přednášky se Klub schází v prostorách video-
sálu Kina Boskovice. 
Za členský poplatek 70 Kč/kalendářní rok.



38 39PODPORA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ ORGANIZACE

 ■ Branišovice - Klub důchodců a jejich přátel v Branišovicích:  
Branišovice 9, 671 77 Branišovice 
Kontaktní osoba: Dr. Šimon Vážan (předseda),  
tel: 724 933 130

 ■ Brno-Bohunice: Dlouhá 3, 625 00 Brno 
Kontaktní osoba: Marta Dvořáková,  
tel. 547 423 835

 ■ Brno - Bosonohy  
Kontaktní osoba: Milada Olejníková (předsedkyně),  
tel. 607 114 079, e-mail: olejnikhonza@seznam.cz 
http://www.senior.mzf.cz

 ■ Brno-střed: Křenová 39, 602 00 Brno 
Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní,  
Měnínská 4, Brno 
Kontaktní osoba: Bronislava Makaryszynová,  
tel.: 542 526 211

 ■ Brno-střed – KjM: Kobližná 4, 601 50 Brno 
Kontaktní osoba: Jana Šubrová,  
tel. 542 532 140, e-mail: subrova@kjm.cz

 ■ Brno-střed: Václavská 3, 602 00 Brno 
Úřad městské části Brno-střed, odbor sociální a zdravotní,  
Měnínská 4, Brno 
Kontaktní osoba: Bronislava Makaryszynová,  
tel.: 542 526 211

 ■ Brno-Černovice: Chrlické nám. 4, 643 00 Brno 
Tel. 545 427 211, e-mail: infohrlice@brno.cz

 ■ Brno-Heršpice a Přízřenice: Mariánské nám. 13, 617 00 Brno 
Kontaktní osoba: Jitka Tesařová,  
tel. 702 934 884 
Setkání: středa 13:30 – 16 v místnosti radnice

 ■ Brno-Kohoutovice: Libušina třída 27, 623 00 Brno 
e-mail: seniori.kohoutovice@seznam.cz 
http://www.kohoutovice.org/klub-senioru-kohoutovice/

 ■ Brno-Kohoutovice: Bašného 40, 623 00 Brno 
Kontaktní osoba: Anna Kyseláková, 
tel. 530 330 375, e-mail: seniori@kaplekohoutovice.cz 
Setkání: poslední neděle v měsíci v 17 hod (v zimě v 16. hod) 
http://seniori.kaplekohoutovice.cz

 ■ Brno-Královo Pole: Kartouzská 14, 612 00 Brno 
Setkání: pondělí – pí. Čipová, úterý – pí. Radová 
a v pátek – pan Brückner

 ■ Brno-Lesná: Ibsenova 2, 638 00 Brno 
Kontaktní osoba: Naděžda Němejcová,  
tel. 545 542 261, e-mail: nemejcova.nadezda@sever.brno.cz

 ■ Brno-Komárov: Tuháčkova 25, 617 00 Brno 
Kontaktní osoba: Anna Krejčíková,  
tel. 776 163 338 
Setkání: liché pondělí: 15-17 v jídelně ZŠ

 ■ Brno-Komín: Sdružení aktivní babička  
Kontaktní osoba: Blanka Urbánková,  
tel. 602 766 618, e-mail: Blanka@urbmail.cz 
http://www.babickysabba.cz

 ■ Brno-Líšeň: Kosíkova 2337/11, 628 00 Brno 
Kontaktní osoba: Blanka Tuscherová,  
tel. 731 600 483

 ■ Brno-Maloměřice: Selská 66, 614 00 Brno 
Každý čtvrtek v zasedací místnosti

 ■ Brno-Nový Lískovec: Oblá 51c, 634 00 Brno 
Kontaktní osoba: pí Havránková,  
tel. 547 241 416

 ■ Brno-Obřany: Hlaváčova 20, 614 00 Brno 
Každou středu v Orlovně

 ■ Brno-Ořešín: Ronovská 20/10, 621 00 Brno 
Tel. 541 237 257

 ■ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora: Kořenského 23a, Hapalova 20  
(v objektu Naděje)

 ■ Brno-Starý Lískovec: Kosmonautů 4, 625 00 Brno 
Kontaktní osoba: František Maršálek

 ■ Brno-Vinohrady: Bzenecká 19, 628 00 Brno 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Hodboď,  
tel. 602 169 899, 736 457 381, e-mail: luhod@seznam.cz 
Setkání: denně malá klubovna: Bzenecká 21 - přízemí 
http://www.vinohrady.brno.cz/senior-klub/kontakty/
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 ■ Brno-Žebětín: Chrpová 3, 641 00 Brno 
Kontaktní osoba: Josef Vedra (předseda),  
tel. 546 217 582

 ■ Břeclav - Senior Klub Poštorná: Hraniční 386/34, 691 41 Břeclav
 ■ Bučovice - Klubu seniorů Přístav: Knihovna Anny Šperkové, 

Zahradní 886, 685 01 Bučovice 
Kontaktní osoba: Renata Pavlíková (vedoucí knihovny) 
tel. 517 383 184, e-mail: knihovnabuc@infos.cz

 ■ Dukovany - Klub seniorů: 
Kontaktní osoba: Libuše Přerovská,  
e-mail: lprerovska@centrum.cz 
http://www.obecdukovany.cz/klub-senioru-dukovany/ds-4145

 ■ Hodonín - Klub důchodců: Štefánikova 285/21, 695 01 Hodonín
 ■ Hrušovany u Brna - Klub seniorů: Masarykova 17,  

664 62 Hrušovany u Brna 
Setkání: úterý ve 14 hod. v klubovně ve dvoře obecního úřadu

 ■ Ivančice - Senior klub: Tesařovo nám. 199/1, 664 91 Ivančice 
e-mail: army-cze@seznam.cz 
Setkání: vždy první středu v měsíci, v Besedním domě v Ivančicích 
http://senior-klub-ivancice27.webnode.cz/o-nas/

 ■ Kratochvilka - Klub seniorů: Kratochvilka 7, 664 91 Ivančice 
Tel. 546 413 222, e-mail: obec@kratochvilka.cz 
http://www.kratochvilka.cz/index.php/klub-senior

 ■ Letovice - Městský klub důchodců: Tyršova 1, Letovice 679 61 
Tel. 516 474 985

 ■ Lužice - Senior Klub: Česká 1, 696 18 Lužice 
Kontaktní osoba: Soňa Repíková (předsedkyně), 
e-mail: seniori.luzice@seznam.cz 
Přihlášku do Klubu seniorů si je možné vyzvednout u paní Repíkové. 
Členský příspěvek je 120 Kč.

 ■ Mikulov - Klub seniorů: Pavlovská 83, 692 01 Mikulov 
Kontaktní osoba: Libuše Danielová,  
tel. 723 715 533 
Setkání: úterý od 14 hod.

 ■ Opatovice - Klub důchodců – invalidů:  
Brněnská 311, 664 61 Opatovice 
Kontaktní osoba: Ludmila Palečková (předsedkyně) 
tel. 724 814 409, e-mail: palcova53@seznam.cz 
http://duchodci-opatovice.webnode.cz/kontakt/

 ■ Ostopovice - Klub Seniorů 
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Coufal (předseda),  
tel. 737 368 084

 ■ Rosice - Klub důchodců: Palackého 615, 665 01 Rosice 
Tel. 774 901 036, e-mail: jkonicarova@seznam.cz 
http://rosictiseniori2010.webnode.cz

 ■ Rousínov - Klub seniorů Svaz postižených civilizačními chorobami 
Kontaktní osoba: Magda Rothkögelová,  
tel. 739 428 192 
Kontaktní osoba: Dr. Šimon Vážan (předseda),  
tel. 724 933 130 
Setkání: jednou za měsíc v malém sále kulturního zařízení Záložna.
Pořádání vycházek a výletů do okolí

 ■ Veselí nad Moravou - Městský klub důchodců:  
Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
Provozní doba: pondělí-pátek 14 – 18 hod.

 ■ Vyškov - Klub Důchodců:  
Společenské prostory bytového domu Tyršova 29, 682 01 Vyškov

 ■ Vyškov - JAS – Jsme aktivní senioři:  
Domov pro seniory Polní 1-3, 682 01 Vyškov 
Setkání: úterý v 13:45 hod. 
Kontaktní osoba: Jana Grigarová (animátorka seniorů),  
tel. 607 138 121 
http://www.vyskov.dcpr.cz/programy/pro-seniory/ 
klub-aktivních-seniorů.html

 ■ Znojmo - Klub seniorů: Vančurova 17, 669 02 Znojmo 
Kontaktní osoba: Ludmila Šimrová, 
tel. 605 552 340, e-mail: e.svancarova@seznam.cz, info@sensen.cz

 ■ Ždánice - Spolek seniorů: U zámku 795, 696 32 Ždánice
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AKTIVITY

SPORTOVNÍ SENIORSKÉ HRY
Po úspěšných prvních sportovních hrách, které se konaly v roce 2014, Svaz 
Důchodců ČR zrealizoval druhé kolo těchto her v celostátním měřítku. Hry 
se konaly ve dnech 30. července až 2. srpna 2015 v Brně v areálu Střední 
školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Čichnově ulici. Účastnilo se 
10 krajů po 8 soutěžících. Sportovní disciplíny byly voleny dle možností 
účastníků. Probíhal zde hod šipkou do terče, ruský kuželník, minigolf, střel-
ba na malou hokejovou branku, běh s raketou a míčkem, bollo-ball, běh  
s kolečkem zatížený břemenem, běh na krátkou trať.
Odpoledne si soutěžící odpočinuli plavbou lodí po Brněnské přehradě  
a čekáním na vyhlášení výsledků.

Žebříček vítězů:
1. místo – Ústecký kraj (78 bodů)
2. místo – Liberecký kraj (64 body)
3. místo – Královéhradecký kraj (45 bodů)

V následujících dnech všechny účastníky čekalo seznamování se s krásami 
Brna a výlet do Lednicko–Valtické oblasti.
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FITNESS HŘIŠTĚ
Venkovní fitness hřiště pro mládež, dospělé a seniory získávají stále větší 
oblibu napříč všemi generacemi po celém světě. Snadné a zábavné cvičení 
je tak na dosah všem, kteří dbají o svůj zdravý životní styl.

Seznam venkovních hřišť v Jihomoravském kraji:
 ■ Blansko, venkovní fitness hřiště / rok realizace 2012
 ■ Blansko, venkovní fit park / rok realizace 2015
 ■ Blansko, street workout / rok realizace 2014 
 ■ Bošovice, street workout / rok realizace 2016
 ■ Branišovice, venkovní fitpark / rok realizace 2016
 ■  Brno-Bystrc, Kuršova, venkovní fitpark / rok realizace 2015
 ■ Brno-Ivanovice, venkovní fitpark / rok realizace 2016
 ■ Brno-Nový Lískovec, Doléčovací a rehabilitační středisko, venkovní 

fitpark / rok realizace 2016
 ■ Brno-Řečkovice, Gymnázium, venkovní fitness prvky / rok realizace 

2014
 ■ Brno, Domov pro seniory Věstonická, rehabilitační prvky / rok reali-

zace 2014 
 ■ Brno-Židenice, venkovní fitpark / rok realizace 2015 
 ■ Brno-Žebětín, Bešůvka, venkovní fitness prvky / rok realizace 2015
 ■ Brno-Žebětín, Křivánkovo nám., venkovní fitness prvky / rok realiza-

ce 2015
 ■ Břeclav – TJ Lokomotiva, venkovní fitness prvky / rok realizace 2015
 ■ Bzenec, venkovní fitness prvky / rok realizace 2014
 ■ Dolní Loučky, elipsovité zařízení / rok realizace 2012
 ■ Hodonín, venkovní fitness prvky / rok realizace 2015
 ■ Hostěnice, venkovní fitness prvek / rok realizace 2015
 ■ Hrušovany nad Jevišovkou, venkovní fitness prvky / rok realizace 

2015
 ■ Hustopeče, venkovní fitpark / rok realizace 2016  
 ■ Lysovice, elipsovité zařízení / rok realizace 2012
 ■ Pohořelice, venkovní fitness stroje / rok realizace 2015 
 ■ Rájec – Jestřebí, venkovní fitness stroje / rok realizace 2014

 ■ Ratíškovice, venkovní fitpark / rok realizace 2014
 ■ Sokolnice, venkovní fitness stroje / rok realizace 2014
 ■ Telnice, elipsovité zařízení / rok realizace 2012
 ■ Vacenovice, hřiště pro radost - hřiště pro mladost / rok realizace 2012
 ■ Vlasatice, hřiště pro rodiny s dětmi a seniory / rok realizace 2012 
 ■ Vracov - Dům dětí a mládeže, venkovní fitness stroje / rok realizace 

2012
 ■ Zaječí, venkovní fitness stroje / rok realizace 2014
 ■ Žarošice, venkovní fitness hřiště / rok realizace 2012
 ■ Žatčany, venkovní fitpark / rok realizace 2015

Fitness stezka pro všechny generace
Fitness stezka se buduje v obci Hostěnice. Projekt je ve fázi realizace. Zatím 
je v provozu jedno stanoviště s cvičebními prvky a další se budou budovat. 
Každým rokem pak budou přibývat další elementy a stezka se bude rozši-
řovat.
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SENIOR DOPRAVA
Pro zkvalitnění služeb poskytovaných seniorům nabízí řada organizací vý-
hody v cestování po obci. Senior busy nebo specializované senior taxi lze 
využívat například k cestování k doktorům, na nákupy nebo podobné pojí-
žďky, které jsou běžnou dopravou spoustě seniorů nedostupné.

SENIOR BUS 

 ■  Služba SENIOR BUS je určena pro občany Brna ve věku nad 70 let  
a zdravotně postižené – držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vč. jedné 
doprovázející osoby.

 ■  Služba SENIOR BUS je poskytována pouze na území města Brna.
 ■  Za jednu jízdu je cestující povinen uhradit paušální jízdné 50 Kč. Jed-

na doprovázející osoba se přepravuje bezplatně.
 ■  Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu  

a zpět, pokud je čekání kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 
15 minut, je služba posuzována jako další jízda a je znovu zpoplat-
něna.

 ■  Občan Brna může službu SENIOR BUS využít 6x za kalendářní měsíc.
 ■  Cestující SENIOR BUSEM je při nástupu povinen prokázat svou opráv-

něnost k jízdě platným osobním dokladem nebo průkazem ZTP či 
ZTP/P.

 ■  Po ukončení jízdy a úhrady jízdného potvrdí cestující svým podpisem 
absolvovanou jízdu do výkazu řidiče.

 ■  Cestující jsou povinni dbát všech pokynů řidiče vozidla.
 ■  Řidič může odmítnout přepravu podnapilému nebo silně znečištěné-

mu cestujícímu.
 ■  Jízdy SENIOR BUSEM se objednávají telefonicky ve všední dny od 

7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně 
1 den dopředu. Objednávky na víkend a na první následující pracovní 
den se přijímají nejpozději poslední pracovní den v týdnu.

SENIOR BUS – ŠLAPANICE
Kontakt: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Tel.: 533 304 315
Senior Bus je speciální autobusová linka, která jezdí jednou za 14 dní a to 
vždy v pondělí dopoledne a je dostupná pouze pro držitele senior karet. 
Provoz speciální linky je spolufinancován Jihomoravským krajem.

City Taxi Brno
City Taxi je zapojeno do projektu Senior Pasů, kdy po předložení této karty 
před jízdou získá senior 17 % na celkové jízdné.
Více informací zde: http://www.citytaxibrno.cz/dalsi-sluzby

Doprava pro seniory – Mgr. Pavel Zouhar
Doprava je možná po přechozí domluvě kdykoliv během dne i noci. Ceny 
jízd jsou smluvní a nejsou zatíženy o další příplatky za nástup do vozidla  
a podobně. Je zde možnost uplatnění slevy na Senior Pas ve výši 5 %.
Více informací zde: http://www.dopravaproseniory.cz

Senior doprava – Zdeňka Jonesová Bučková
Doprava je účtována od 100 korun po Brně a v případě cesty mimo Brno 
je sazba 26,-/km. Objednávky na jízdu jsou potřeba zamluvit minimálně tři 
dny předem.
Více informací o dopravě: http://www.seniordoprava.cz

Senior doprava – Sanus Brno
Společnost Sanus Brno nabízí seniorům odvoz a doprovod při běžných 
denních pochůzkách.
Více informací na: http://sanusbrno.com/rubrika/sanus-brno-o-s

Senior Taxi – Moravský Krumlov
Kontakt pro objednávání: 720 580 610 nebo 720 580 620

 ■  Služba pro občany starší 70 let a pro držitele průkazu „ZTP“ a „ZTP/P“.
 ■  Tato služba je poskytována pro k.ú. Moravský Krumlov, Rokytná a Po-

lánka.
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 ■  V pracovní dny od 7:00 hod. do 15:00 hod. (po domluvě s provozova-
telem i v den pracovního klidu).

CENA SLUŽBY PRO OPRÁVNĚNÉ OBČANY
 ■  Osoba/1 nástup do vozidla = 10,- Kč.
 ■  Při jízdě tam i zpět = 20,- Kč.
 ■  Více osob – jedna jízda = platí každá osoba.

Taxi služba Pavel Chalupa
Doprava seniora je za cenu 30,-/km nebo mimo Brno 20,-/km. V případě 
potřeby je pomoc se zavazadlem samozřejmostí.
Více informací: http://www.taxiprobrno.cz/senior-taxi-brno-i-cela-cr.php

TOP1TAXI
Kontakt pro objednání:
Mobil: 734 574 110
Modrá linka: 844 110 110 (1,60/min)
Skype: top1taxi.cz
Objednávkový formulář
SMS rezervace
Služba senior taxi je určena pro všechny brněnské seniory a především oso-
by se zhoršenou pohyblivostí. Držitelé Senior Pasu mohou využít zvýhod-
něné jízdné 19 Kč/km.
U služby senior taxi se počítá se zhoršenou pohyblivostí zákazníka, vyškole-
ný řidič Top1Taxi pomůže s nástupem i výstupem z automobilu, popřípadě 
vynést nákup nebo jiná zavazadla.
Rezervace telefonicky na zvolený čas příjezdu a odvozu.

Senior taxi pro obce
Společnost Top 1 Taxi Brno nabízí obcím službu přepravy občanů důchodo-
vého věku – tzv. senior taxi. Senior taxi má ulehčit život starším občanům 
– například při přepravě k lékaři, do nemocnice či do lékárny. Služba senior 
taxi se stává nedílnou součástí sociální politiky, velmi vítanou ve všech ob-
cích, které ji již zavedly.

 

AKTIVITY KOMUNITNÍCH CENTER
Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají osoby růz-
ného věkového složení a realizují se sociální, vzdělávací, kulturní a rekreační 
aktivity s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako 
celku. Pro úspěšné dosažení cílů jsou spolu s aktivitami poskytovány služ-
by sociálního poradenství, sociální služby se zaměřením na krizové situace  
a sociální začleňování.
Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jed-
notlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb.
Často jsou tato centra zřizována při školách a dalších vzdělávacích zaříze-
ních. Výčet některých z nich je uveden dále:

Komunitní centrum Dživipen
Kontakt: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,  
Körnerova 1, 602 00 Brno
Tel.: 773 770 238

Nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 6 až 14 let, kteří jsou ohrože-
ni nepříznivou sociální situací. Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) Dživipen se nachází v prostorách Komunitního centra Körnerova. 
Během celého roku jsou zde poskytovány dětem a mládeži sociální služby, 
doučování, preventivní programy a možnost trávení volného času v bez-
pečném a podnětném prostředí.
V centru řeší nepříznivou sociální situaci, která vede k oslabení či ztrátě 
schopnosti jedince žít plnohodnotný život, např. nefunkční rodinné pro-
středí, nedostatečné podmínky pro přípravu do školy, rizikové sociální vaz-
by, život v lokalitě s rizikovými faktory (nedostatek dětských hřišť, drogová 
problematika, herny apod.).

Komunitní centrum MŠ Family
Kontakt: Mateřská škola, Mazourova 2, 629 00 Brno
Tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz

Je společenské centrum posilující filosofii školy, etické myšlenky výchovně 
vzdělávacího projektu, spojující lidi sdílející stejné či podobné životní, lidské 
hodnoty, komunitní principy, zdravý životní styl.
Programy v komunitním centru jsou vedeny odbornými profesionálními 
lektory, kteří garantují kvalitu.
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o.s. Křemínek
Kontakt: ZŠ a MŠ Křenová 21, 602 00 Brno
Tel.: 533 433 611, e-mail: kreminek@zskrenova.cz 
http://kreminek.webnode.cz

Občanské Sdružení pracující s dětmi, mládeží a dospělými v místní komuni-
tě při ZŠ a MŠ Brno, Křenová.

Projekty při ZŠ a MŠ Křenová
Kontakt: ZŠ a MŠ Křenová 21, 602 00 Brno 
Tel.: 543 212 587, e-mail: zskrenova@zskrenova.cz

Otevřená škola

Školní komunitní projekt OTEVŘENÁ ŠKOLA Základní školy a mateřské ško-
ly Brno – Křenová.

Součástí koncepce Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21 je 
snaha o přirozené propojení vzdělávací a sociální funkce školy. Hlavním 
cílem školy je proto otevřít své prostory především rodičům, ale i ostat-
ním členům komunity, nabídnout jim pomoc při vzdělávacích potížích dětí  
a ukázat jim, že ve škole mohou strávit příjemné chvíle, ukázat, co jejich děti 
dovedou, k čemu mají nadání a současně představit jejich talent a schop-
nosti i široké veřejnosti.

Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy

V roce 2013 byl zahájen projekt s názvem Model komunitního a inkluziv-
ního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu. Součástí 
projektu bude vedení edukativně-stimulačních skupin pro předškolní děti 
a jejich rodiče. Ve výuce se zaměří na metody a formy aktivního učení, a to 
také díky pokračování vzdělávání učitelů v tomto směru. Ve výuce budou 
působit druzí učitelé, takže se fakticky sníží počet žáků připadajících na 
jednoho učitele. Školní poradenské pracoviště bude posíleno o školního 
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a asistenta ŠPP. 
Bude se pokračovat ve spolupráci se školami stejného typu a také v široké 
nabídce celodenního programu (kluby, kroužky).

Lužánky – středisko volného času
Kontakt: SVČ Brno střed, Lidická 50, 658 12 Brno
Tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz
http://www.luzanky.cz/

Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity 
ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Zajišťují výchovnou, 
vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváří pod-
mínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělec-
ké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.
Posláním Lužánek – střediska volného času je inspirovat, motivovat a po-
skytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.
SVČ Lužánky jsou v současné době na jedenácti místech v Brně a okolí. 
Kromě původní “kmenové” budovy na Lidické ulici v parku Lužánky, jsou 
centra též na Lesné, v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci, Kohoutovicích, 
Žabovřeskách, na Vinohradech a v Bílovicích nad Svitavou. Do výčtu lze za-
řadit ještě mateřskou školu JMK s dvěmi pracovišti na Žerotínově náměstí 
a Kounicově ulici, technicko-hospodářská pracoviště na Hilleho a Slovinské 
ulici, turistickou základnu Kozí Horka u Brněnské přehrady a rekreační stře-
disko Lorien v Orlických horách.

Komunitní centrum Osmec
Kontakt: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o.
Fax: 545 212 165, e-mail: info@osmec.cz
https://www.osmec.cz/komunitni-centrum-osmec

Občanské sdružení založené učiteli na ZŠ a MŠ Brno nám. 28. října 22. Na-
bízí celodenní program v podobě kroužků a zájmových aktivit, organizuje 
kulturní akce.

Komunitní centrum Pro válečné veterány
Kontakt: Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3, 636 00 Brno
e-mail: kcvvbrno@gmail.com

Centrum je zřízeno při Vojenské nemocnici v Brně a nachází se v prosto-
rách vojenské ubytovny na ulici Dobrovského 27c. Je zaměřeno především 
na potřeby novodobých veteránů, účastníků zahraničních misí, kterých je 
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v současnosti 13 000. Nabídne služby i veteránům z druhé světové války 
a odbojářům. Bude jim a jejich rodinám zajišťovat psychologickou a soci-
ální podporu a nabídne také vzdělávací či sportovní aktivity a společenský 
program. Jedná se o vůbec první zařízení tohoto druhu na území České 
republiky.

Komunitní centrum Korálky, z. s.
Kontakt: B. Němcové 234 (vchod z ulice Polní), 684 01 Slavkov u Brna
email: kckoralky@seznam.cz
www.komunitnicentrumkoralky.cz

Vzniklo především proto, aby dětem a jejich rodičům rozšířilo možnosti, 
jak naplnit a užít si volný čas. Snaží se nabízet varianty všem dětem od těch 
nejmenších až po dospělé a stejně tak akce, kde si mohou společné chvíle 
užít všichni.

Komunitní centrum při ZŠ a MŠ Višňové
Kontakt: Základní a mateřská škola, Nová 228, 671 38 Višňové
Tel.: 515 339 120 ředitelství, e-mail: zs.visnove@zn.orgman.cz
http://www.zsvisnove.eu 

V roce 2014 byly na škole zahájeny vzdělávací kurzy pro dospělé. Příznivci 
celoživotního učení se mohou přihlásit do čtyř kurzů anglického jazyka, tří 
kurzů německého jazyka, kurzu tvorby internetových stránek a jiných po-
čítačových dovedností. Seniorům je určen pátý semestr Virtuální univerzity 
třetího věku, jehož téma je Potraviny a spotřebitel, stejné téma mohou stu-
dovat i další zájemci o vzdělávání prostřednictvím Univerzity volného času. 
Rodičům budou nabízeny semináře o rodičovských dovednostech. Na celý 
školní rok dále škola připravuje také mnoho kulturních a sportovních akcí 
pro veřejnost, které rozšíří nabídku aktivního trávení volného času v regi-
onu.
Díky zkušenostem s budováním komunitní školy se stala škola příkladem 
dobré praxe uváděné na mezinárodní úrovni. O tom svědčí několik přípa-
dových studií a prezentace na seminářích u nás i v zahraničí.

DALŠÍ PŘÍKLADY 
DOBRÉ PRAXE
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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  
V OBLASTI RODINNÉ A SENIORSKÉ  
POLITIKY

Kontakty:
http://www.rodinnapolitika.cz/kontakty-jmk
http://www.brno-prorodiny.cz/napiste-nam

Jihomoravský kraj a Statutární město Brno uzavřelo Memorandum o spo-
lupráci v oblasti rodinné a seniorské politiky. Obě strany se této problema-
tice věnují dlouhodobě a již v minulosti spolupráce probíhala v rámci pra-
covních skupin. Nyní by se vzájemná kooperace měla ještě více prohloubit  
a společně tak dojít k větším možnostem součinnosti.

Společné cíle memoranda:
 ■ podpora autonomní rodiny, založené na stabilních, celoživotních 

vztazích
 ■ podpora svobodné volby rodiny týkající se velikosti rodiny, míry pro-

fesního zapojení rodičů, způsobu péče o děti a další závislé členy ro-
diny

 ■ předcházení krizovým situacím v životě fungující rodiny
 ■ tvorba pro-rodinného klimatu cestou spolupráce široké sítě aktérů 

rodinné politiky
 ■ u mladé generace utváření vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpo-

vědnosti za její stabilitu a funkčnost prostřednictvím výchovy k part-
nerství, manželství a rodičovství

 ■ podpora rodičů při slaďování profesního a rodinného života
 ■ podpora a aktivizace občanů seniorského věku
 ■ podpora mezigenerační solidarity, mezigeneračního učení a porozu-

mění
 ■ podpora občanství a angažovanosti a dobrovolnické činnosti
 ■ podpora aktivního stárnutí seniorů

FOTOSOUTĚŽ JMK  
O NEJLEPŠÍ RODINNOU FOTKU
V období od 1. července do 31. srpna 2014 probíhala Fotosoutěž o nejlepší 
rodinnou fotku. Celkem se do soutěže přihlásilo 33 fotografií, z nichž 23 
bylo z Jihomoravského kraje, a tyto byly zařazeny do dalšího hodnocení 
odbornou porotou. Na základě předem stanovených kritérií porota vybrala 
tři fotografie, které byly odměněny zážitkovou cenou od našich partnerů  
a sponzorů. Ceny do soutěže poskytla Správa jeskyní Moravského krasu, 
Společnost pro Moravský kras, Národní divadlo Brno a Středisko volného 
času Lužánky – Lanové centrum Proud.

 ■ Poukaz pro 5 osob do Moravského krasu (obousměrná jízdenka Skal-
ní mlýn – propast Macocha – vláček a lanová dráha + vstup do Pun-
kevních jeskyní včetně plavby na loďce).

 ■ Vstupenky pro rodinu na představení Ostrov pokladů do Národního 
divadla v Brně.

 ■ Poukaz pro 5 osob do lanového centra Proud provozovaného Stře-
diskem volného času Lužánky Brno.

KINOKAVÁRNA
Kontakt: 
Centrum pro rodinu a sociální péči 
Josefská 1, 602 00 Brno 
http://www.crsp.cz

Kinokavárna je určena pro seniory, jejich rodinné příslušníky a přátele. Pro-
mítají se zde filmové dokumenty a filmy z autorské produkce, dále z pro-
dukce TV NOE a dalších.
Příjemné posezení s kulturním zážitkem a drobným občerstvením je po fil-
movém představení zakončeno besedou ke zhlédnutému filmovému zážit-
ku.
Program na další termíny je průběžně aktualizován na webových stránkách 
a je k doptání i na recepci. 
Klubový poplatek 20 Kč/setkání (v ceně 1× čaj, káva nebo čokoláda).
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TANEC V SEDĚ – „SITTEDANS“
Kontakt: Mgr. Vendula Plačková 
lektorka Tance vsedě (Sittedans I, Sittedans II) 
Tel.: 606 661 480, e-mail: plackova.vendula@seznam.cz 
http://www.tanecvsede.cz/kontakt/

Program, který je určen pro ty seniory, kteří by si rádi netradičně zatančili, 
a to v sedě na židlích. 
Pozvánka do společenství přátel, se kterými lze znovu objevovat radost  
z tance a hudby, která povzbudí tělo a potěší ducha.

VĚK NENÍ LIMIT
Akce byla připravena k oslavě Dne seniorů městem Kyjov. Konala se v pro-
storách Domu kultury Kyjov. Hlavní část programu tvořily dvě přednášky  
a dvě pásma vystoupení. Program zahájila všem známá moderátorka z Ky-
jova spolu se starostou města Kyjova. Vystoupila zde například hudební 
skupina Návrat a Dětský národopisný soubor Kyjovánek. Velký úspěch skli-
dila scénka na téma dluhové problematiky „Mám děravou kapsu?“, kterou 
předvedly pracovnice dvou místních občanských poraden. Nechyběl zde 
ani dětský koutek a občerstvení. Návštěvníci si zde mohli vyzkoušet různé 
kompenzační pomůcky, nechat si změřit krevní tlak a vyzkoušet si různé 
techniky trénování paměti.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Město Kyjov pořádá pravidelně setkání představitelů města s jubilanty. Je-
denkrát ročně se uskuteční setkání v kulturním domě s oslavenci 75. naro-
zenin a s oslavenci 80. a 85. narozenin. Ty, kteří oslaví 90. a další narozeniny, 
navštíví každý rok jeden z představitelů města Kyjova společně s členkou 
Komise pro občanské záležitosti. Oslavenci je předáno přání a dárkový balí-
ček, také je přání k jeho jubileu uvedeno v měsíčníku Kyjovské noviny.

LIPKA
Kontaktní osoba: Pavla Švecová
Kamenná 20, 639 00 Brno
Tel.: 543 420 825, e-mail: pavla.svecova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/

Lipka přináší po celý rok rozličné akce určené pro seniory či pro seniory  
s vnoučaty ve věku od 4 do 7 let. Celý program se odehrává na pracovi-
štích Lipky a v jejich přírodních zahradách. Děti i dospělí si tak mohou na 
vlastní kůži si vyzkoušet, jak snadno lze žít zdravě a v souladu s přírodou  
i uprostřed Brna. Všechny akce se konají také díky finanční podpoře Odbo-
ru zdraví Magistrátu města Brna.

SENIORSKÝ KLUB
Kontaktní osoba: Pavla Švecová
Kamenná 20, 639 00 Brno
Tel.: 543 420 825, e-mail: pavla.svecova@lipka.cz

Setkání se konají jedno za měsíc, vždy od 14 do 16 hodin. V klubu je pak 
věnován čas ruční tvorbou, řemesly nebo výletům po Brně a okolí atd. 
Účastnický poplatek září–prosinec 2016: 300 Kč za 4 setkání.

SENIOŘI A DĚTI ANEB BABI, DĚDO,  
POJĎTE SI HRÁT!
Kontaktní osoba: Jana Dvořáčková
Kamenná 20, 639 00 Brno
Tel.: 543 420 824, e-mail: jana.dvorackova@lipka.cz

V rámci setkání si senioři s vnoučaty zavzpomínají na staré časy, kdy se běž-
ně využívala řemesla jako například mastičkář, hvězdář, bylinář atd.
Každý měsíc si pak zúčastnění vyzkouší jedno z nich. Setkání probíhají ne-
pravidelně ve čtvrtky odpoledne. Podmínkou účasti na těchto akcích je být 
babičkou nebo dědečkem a přivést s sebou alespoň jedno vnouče (nejlépe 
ve věku 4–7 let).
Účastnický poplatek: 65 Kč/dítě (zaplatíte na místě), senioři zdarma.
Na akci je nutné se přihlásit kontaktní osobě.
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TÁBORY PRO SENIORY
Kontaktní osoba: Pavla Švecová
Kamenná 20, 639 00 Brno
Tel.: 543 420 825, e-mail: pavla.svecova@lipka.cz

Na Lipce jsou pořádány příměstské tábory pro seniory. Na těchto akcích se 
tráví čas různými rukodělnými činnostmi nebo trénováním paměti.
V minulých letech s úspěchem proběhl tábor „Rajská zahrada“, který byl 
zaměřen především na hrátky se smysly a pobyt v přírodní zahradě, tábor 
Živly v řemeslech věnující se ruční tvorbě či tábor SeniorCirkus, kde si naši 
senioři vyzkoušeli, že cirkusové hrátky jsou vhodné pro všechny bez rozdílu 
věku.

APLIKACE ZÁCHRANKA
Kontakt: http://www.zachrankaapp.cz/

Mobilní aplikací ZÁCHRANKA může uživatel v případě nouze kontaktovat 
jednoduchým způsobem Zdravotnickou záchrannou službu:
Přidržením nouzového tlačítka na displeji, se spustí vytáčení linky 155  
a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informa-
ce o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu 
postiženého.
Součástí nouzové zprávy není jen poloha pacienta, ale významná může být 
i informace o závažných onemocněních - tyto údaje má uživatel možnost 
dopředu vyplnit v rámci nastavení.
Aplikace nabízí také 
interaktivní návod 
pro poskytnutí první 
pomoci, dále uživatel 
v aplikaci nalezne se-
znam nejbližších po-
hotovostí či lékáren.
Jednoduchým pře-
pnutím aplikace do 
testovacího režimu je 
možné si vyzkoušet 
aktivaci Alarmu nane-
čisto.

APLIKACE V BEZPEČÍ
Kontakt: http://www.vbezpeciapp.cz/

Mobilní aplikace V Bezpečí v případě ohrožení kontaktuje uživatelovy blíz-
ké. Navazuje tak na úspěšnou aplikaci „Záchranka“, která má k dnešnímu dni 
přes 220 000 registrovaných uživatelů a pomohla u stovek volání na linku 
155. Aplikace zastává osobního asistenta bezpečnosti. Umožňuje sdílet aktu-
ální polohu s nastavenými kontakty v případě nouze. Simuluje příchozí hovor, 
nebo si uživatel může nastavit automatické odeslání polohy v daný čas.

Funkce aplikace:
 ■  Možnost sdílení aktuální polohy s nastavenými kontakty. V případě 

potřeby se vybraným kontaktům odešle prostřednictvím SMS zprávy 
aktuální poloha.

 ■  Automatické nastavení odesílání polohy, které v dané datum a čas 
odešle informaci o tom, kde se uživatel nachází.

 ■  Simulace příchozího hovoru. Pokud uživatel uslyší za svými zády 
kroky cizí osoby, zmáčkne tlačítko, čímž se ozve melodie „příchozího 
hovoru“, kterou poté přijetím hovoru lze zrušit a uživatel bude jakoby 
telefonovat.

 ■ Aplikace nepotřebuje ke své funkčnosti připojení k internetu, neboť 
vše probíhá klasicky přes GPS. Nouzová SMS zpráva je za standardní 
cenu podle tarifu uživatele.
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