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Úvodní slovo
V roce 2015 dostala činnost Gerontologického institutu důležitý impuls: uspořádali jsme konferenci o
dobré praxi v managementu seniorského dobrovolnictví a ukázalo se, že se jedná o velmi nosné
a vrstevnaté téma. Tato konference a lidé, kteří se jí účastnili, nám byli inspirací k novým projektům
v roce 2015, které se těmito seniorskými aktivitami zabývají o něco hlouběji.
Kromě tohoto nového prvnku jsme realizovali řadu akreditovaných kursů a opět také konferenci Stáří
spojuje 2015.
Při všech těchto příležitostech jsme měli možnost setkat se s lidmi, zástupci odborné veřejnosti, kterým
není lhostejný osud seniorů ani kvalita jejich péče o seniory. Proto investují čas i finanční prostředky do
dalšího vzdělávání, rozšiřují své kompetence v práci s cílovou skupinou, vyměňují si zkušenosti z praxe…
Tato setkávání jsou pro všechny zúčastněné vždy velmi obohacující.
Děkujeme za ně a těšíme se na další spolupráci se všemi, kdo si váží seniorů a chtějí jim profesionálně
a kvalitně pomáhat.

Jan Lorman
ředitel Gerontologického institutu, o. p. s.
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Základní informace o Gerontologickém institutu
Obecně prospěšnou společnost Gerontologický institut, o. p. s. založilo v roce 2011 občanské sdružení
Život 90. Jádrem aktivit Gerontologického institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická,
konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí. V této oblasti navazuje
na bohaté zkušenosti svého zakladatele, spolku Život 90, který dlouhodobě poskytuje sociální služby
seniorům a jejich blízkým, realizuje aktivizační programy pro seniory, osvětové informační kampaně
o stáří a provozuje také divadlo přátelské seniorům. Gerontologický institut, o.p.s. vytváří prostor
ke zkoumání širších souvislostí této problematiky, k jejímu řešení na odborné úrovni a zároveň
ke vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Důraz je přitom kladen na odbornou erudici v oblasti
gerontologie a na spolupráci se zahraničními odborníky a organizacemi.
Aktivity Gerontologického institutu jsou přístupné odborné veřejnosti z celé ČR, konference mají
zpravidla celostátní charakter.
Gerontologický institut, o. p. s. je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 794.
Datum zápisu: 23. 02. 2011
Sídlo: Karoliny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1
Internet: http://www.zivot90.cz/226-gerontologicky-institut
E-mail: info@giops.cz
IČO: 24813737
DIČ: CZ24813737
Ředitel: Mgr. Jan Lorman
Tajemnice: Mgr. Markéta Dlouhá
Správní rada:
Mgr. Lucie Vidovićová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Dozorčí rada:
Dr. Jiří Flutka
Ing. Jaroslav Kula do 10. 9. 2013
Luděk Vinohradník od 27. 11. 2013
Mgr. Vlastimil Venclík
Bankovní spojení:
Účet č.: 2705443329/0800
Banka: Česká spořitelna, Rytířská 29, 110 00 Praha 1
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Projekty realizované v roce 2015
1) Konference Stáří spojuje 2015
Konference s mezinárodní účastí „Stáří spojuje“ již má za sebou tři úspěšné ročníky. V letech 2013 až
2015 je zorganizoval spolek Život 90 a Gerontologický institut vždy ve spolupráci s pražskou radnicí.
Zabývala se problémy stárnoucího člověka a společnosti ve smyslu využití vzájemných potenciálů.
Otevřela se témata jako je vzájemná participace, objektivní i subjektivní hodnocení překážek,
existenciální výzvy, smysl života nebo vyprázdněnost pojmů a politik.
Účastníky konference byli odborníci, pracovníci veřejné správy a regionální politici.
V roce 2015 se konference konala 4.6.2015 od 09:00 do 16:00 pod záštitou radní Ireny Ropkové
v sále zastupitelů Magistrátu HMP na Mariánském náměstí.
Na ročníku 2015 byly předneseny příspěvky s následujícím programem:
A) Žiju v Praze, vystoupení hosta konference paní Libuše Švormové
B) Úvod; Mgr. et Ing. Irena ROPKOVÁ, radní HMP
a. Co potřebují senioři v HMP – připomenutí diskusního dokumentu; Jan LORMAN, Život 90
C) Starý člověk ve městě pro všechny generace: potenciál, participace, uplatnění, práce, učení,
rozvoj
a. O kom vlastně mluvíme - ujasňování "seniora" jako zápas nad propastí; MUDr. Zdeněk
KALVACH,
b. Osobní kompetence ve stáří; finanční, technologická, právní a další gramotnosti pro integritu
života a participaci na využívání společenských hodnot; Rozvoj a podpora kompetencí ve stáří;
celoživotní učení; odpovědnost za jejich udržování a rozvoj; Jan ČIŽINSKÝ tbc.,
c. Sebe-obsluha, svépomoc, autonomie; dobrovolnictví v různých komunitách, sebe-organizace,
samo-iniciace; příklady dobré praxe: Mgr. Helena ČELIŠOVÁ, Mgr. Michaela ŽÁČKOVÁ,
Vojtěch VESELÝ, Mgr. Markéta DLOUHÁ, Alena Špaková, DiS.,
d. Pečující rodina; péče o závislého seniora v rodině; sdílená péče, formální a neformální péče,
podmínky, role a osud pečujících; vytváření podmínek, aby se rodiny, obce a spolky mohly
ujímat podpory "svých" lidí; prof. Hynek JEŘÁBEK,
e. Senior – tvůrce hodnot; potenciál kultury a umění pro kvalitu života, seberealizaci, otisky
generací, překonávání bariér a stereotypů, soudržnost, srozumitelnost, univerzální hodnoty,
různost tradic - senior jako strážce významu a kontinuity;
D) Město pro všechny generace
a. Urbanismus a plánování; síťování služeb, doprava, architektura, design místa a veřejného
prostoru, bezpečný pohyb; Strategický plán rozvoje HMP; ing. arch. Pavla MELKOVÁ tbc.,
b. Senior ve městě, město v životě seniorů – pohled urbánní a environmentální gerontologie –
Mgr. Lucie VIDOVIĆOVÁ,
c. Ucelený pohled na seniora v systému sociální politiky, funkční pohled na soběstačnost
a náročnost prostředí a života ve městě – MUDr. Libuše ČELEDOVÁ, MUDr. Rostislav ČEVELA¨,
d. Jak naložit s Národním akčním plánem pozitivního stárnutí ve sféře samosprávy a konkrétně
v Praze; Ing. Radka SOUKUPOVÁ
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e.

Celistvý přístup k životu ve stáří, předpoklad pro nalezení optimálních řešení politiky HMP;
Pojetí, ucelenost a kvalita dlouhodobé péče; dopad na funkční zdraví. Progrese potřebnosti
sociálních a zdravotních služeb vzhledem k populačnímu vývoji; financování zdravotních a
sociálních služeb; financování podle výsledku; srovnatelné podmínky, diskriminace terénních
služeb, diskriminace zdravotní péče v sociálních službách, PhDr. Tomáš KLINECKÝ,
f. Sociální služby a zákon, restrikce v sociálních službách, redukcionalismus v praxi;
Mgr. Vladislav FRYČ tbc.,
g. Současnost a budoucnost dlouhodobé péče; průniky a synergie sociálních a zdravotních služeb;
Ing. Iva MERHAUTOVÁ,
h. Zdravotní péče o seniory v HMP; Ing. Miloš RŮŽIČKA,
i.
Hrátky s geriatrií, primární péčí a komunitními službami; Systém integrovaných podpůrných
služeb v komunitě; MUDr. Zdeněk KALVACH,
j.
Význam ucelené rehabilitace, prevence; rehabilitace v systému sociálně zdravotní péče, prof.
Jan PFEIFFER,
k. Komunitní život, se zvláštním zřetelem k bezpečí ve městě (není míněno jen fyzické); sociální
služby; celoživotní vzdělávání – finanční gramotnost a využívání moderních technologií; Ing.
Patrik NACHER;
l.
Propojení systémů a služeb- potenciál využití informačních a komunikačních technologií na
úrovni města a státu; technologické inovace - UCEEB (chytré budovy pro seniory), Smart Cities,
priority Hl. m. Prahy v oblasti ICT; RNDr. Jiří SCHLANGER; Bc. Libor HADRAVA, tbc.,
m. Příklad dobré praxe: domov seniorů, služby asistovaného života, Bc. Lenka RYŠAVÁ.
E)

Deklarace - Co potřebují senioři v Praze 2015

V návaznosti na přednesené příspěvky byla diskutována, zpracována a formou tiskové zprávy
zveřejněna deklarace Co potřebují senioři v Praze: http://www.zivot90.cz/uploads/document/614.pdf
Konferenci odborně vedl tým ve složení: Doc. Iva Holmerová, Dr. Zdeněk Kalvach, Mgr. Lucie
Vidovićová, Dr. Jiří Schlanger, Mgr. Petr Wija, Mgr. Jan Lorman.
Naprostá většina příspěvků vyústila v konkrétní doporučení, návrhy řešení existujících současných
problémů.

Konference Stáří spojuje se v průběhu realizovaných tří ročníků poměrně dobře etablovala mezi
odbornou veřejností, od níž dostáváme zpravidla velmi pozitivní zpětné vazby. V letošním roce jsme
díky sponzorským příspěvkům mohli nabídnout všem účast zdarma, což se promítlo do poměrně
vysoké účasti. Velice nás těší, že této nabídky využili také mnozí senioři. Konference se tak stala
skutečně živou platformou pro výměnu zkušeností a dobré praxe ze života seniorů v HMP.
Všechny přednesené příspěvky jsou ke stažení na http://www.zivot90.cz/146-novinky/1001-starispojuje-2015. Na konferenci se přihlásilo přes 170 účastníků. V naprosté většině případů se jednalo o
účastníky z HMP, zástupce zdejších neziskových organizací, úřadů městských částí a také samotných
seniorů. Na tomto odkazu je k dispozici také text s přijatou deklarací: http://www.zivot90.cz/110press/195-tiskove-zpravy/m-1002-konference-quotstari-spojuje-2015quot
Konference v roce 2015 zasáhla nejen odbornou veřejnost, ale také zájemce z řad aktivních
zainteresovaných seniorů, seniorských organizací apod. Tato skutečnost nás velmi těší a zároveň
vnímáme, že zapojení seniorů do participace na hodnocení podmínek, ve kterých žijí, je cesta, kterou
bychom se chtěli ubírat také v následujících ročnících.
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2) Realizace vzdělávacích programů pro pracovníky v přímé péči
Gerontologický institut usiluje především o zpracování takových programů dalšího vzdělávání, které
budou reagovat na aktuální otázky práce s danou cílovou skupinou. Chtěli bychom tak pracovníkům
v přímé péči poskytnout dostupný prostor k zabývání se specifiky uživatelů – seniorů, předávat jim
informace o možnostech podpory laických pečujících osob a zároveň umožnit plodnou výměnu
zkušeností v této oblasti. V souladu s tímto cílem Gerontologický institut, o.p.s. připravil 10
vzdělávacích programů, které v průběhu let 2014 a 2015 získaly akreditaci MPSV ČR:
a) Základy sociálního poradenství pro seniory
Č. akreditace: 2014/0272-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Štěpánka Vajdová
Seminář je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří chtějí získat
základní přehled v oblasti sociálního poradenství se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Během
kursu jsou účastníci seznámeni s charakteristikou této sociální služby, s principy a fázemi poradenského
procesu a se specifiky poradenství poskytovaného seniorům. Pozornost je věnována také základním
dovednostem poradenského pracovníka. V průběhu semináře mají účastníci možnost vyzkoušet
si vybrané dovednosti při praktickém nácviku.
b) Základy mezioborové spolupráce v přímé sociální práci
Č. akreditace: 2014/0273-SP
Lektorka: Mgr. Lada Habrcetlová
Kurs se věnuje základním otázkám case managementu v přímé sociální práci. Pozornost je věnována
teorii case managementu i jeho praxi. V průběhu kursu mají jeho účastníci možnost vyzkoušet si v praxi
mezioborovou spolupráci nad kazuistikami uživatelů. Kurs je určen především pro sociální pracovníky
všech typů služeb.
c) Úvod do komunitní spolupráce a rozvoje sdílené péče o seniory prostřednictvím terénních
sociálních služeb
Akreditace č.: 2014/0274-PC/SP/PP
Lektroka: Mgr. Jana Kosařová a Mgr. Lada Habrcetlová
Kurs se zabývá tématem komunitní spolupráce v péči o seniory a terénními sociálními službami
pro seniory, jako dvěma výrazným faktorům, které mohou přispět k deinstitucionalizaci sociálních
služeb pro seniory. V prvním bloku je pozornost věnována vybraným významným aspektům komunitní
spolupráce služeb v péči o seniory, specifickým potřebám křehkých seniorů a návrhu konceptu sdílené
péče o seniory včetně příkladů dobré praxe. Druhý tematický blok se věnuje konkrétním nástrojům,
které lze při sdílené péči o seniory využívat: Budou představeny základní charakteristiky terénních
sociálních služeb, které mohou být využívány v péči o seniory, jejich výhody a limity, možnosti jejich
kombinace s jinými službami apod. Na modelových kazuistikách si posluchači sami vyzkouší svou
orientaci v síti terénních sociálních služeb a pokusí se vybrat vhodnou službu s ohledem na situaci
uživatele.
d) Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod do problematiky.
Akreditace č.: 2014/0276-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Dana Kroupová
Kurs se zabývá dvěma významně negativními jevy, s nimiž se mohou setkat sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách, kteří pečují o seniory: domácí násilí (DN) a syndrom týraného
a zanedbávaného seniora (EAN). V průběhu kursu je pozornost věnována nejen projevům a příznakům,
7

které mohou napomoci oběť těchto sociálně patologických jevů odhalit, ale také možnostem pomoci
a institucím a organizacím, které nabízejí následnou pomoc. Samostatný modul je věnován také práci
s uživatelem (obětí DN nebo EAN) a možnostem jeho podpory.
e) Základy krizové komunikace se seniory.
Akreditace č. 2014/0373-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Jana Kosařová
Kurs Základy krizové komunikace se seniory se věnuje tématu krizové intervence u seniorů
a specifickým charakteristikám komunikace s nimi. V teoretické části kursu je pozornost věnována
specifickým vlastnostem skupiny seniorů a metodám a technikám krizové intervence při práci
se seniory. V praktické části kursu si účastníci vyzkouší samostatné využití základních technik
a samostatné vedení rozhovoru s klientem v krizové situaci. V závěru kursu jsou popsány možnosti
dalšího poradenství a návazných sociálních služeb pro seniory. Kurs je určen pracovníkům v sociálních
službách a sociálním pracovníkům, kteří pracují se seniory.
f) Systém sociálních služeb při práci s cílovou skupinou seniorů. Úvod do problematiky.
Akreditace č. 2014/0376-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Štěpánka Vajdová
Kurs je určený sociálním pracovníkům úřadů a poradenství, pracovníkům v sociálních službách a všem
zájemcům, kteří chtějí získat přehled v oblasti sociálních služeb se zaměřením na terénní sociální služby
pro seniory v České republice. V průběhu kursu bude věnována pozornost systému sociálních služeb
v ČR, specifickým nárokům seniorů na služby i komunikaci, systému terénních sociálních služeb
i praktickému nácviku výběru vhodných sociálních služeb při práci s kazuistikou uživatele. Ucelený
přehled o terénních sociálních služeb je nezbytným základem deinstitucionalizované péče o klienty.
g) Specifické potřeby osob pečujících o seniory a možnosti jejich podpory.
Úvod do problematiky.
Akreditace č. 2014/0372-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Dana Kroupová
Program nabízí základní orientaci v problematice podpory osob pečujících o seniory a jejich
specifických potřeb. Program je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách
a pracovníkům úřadů, kteří se v rámci své profese setkávají s osobami, které pečují o své blízké seniory,
a chtějí se seznámit se specifiky přístupu k nim, s jejich potřebami. Součástí kursu je také přehled
terénních sociálních služeb pro seniory, které mohou pečujícím v jejich namáhavé péči o své blízké
často podstatně ulehčit.

h) Základy podpory pečujících na trhu práce
Akreditace č. 2014/0275-SP
Lektorka: Mgr. Jana Kosařová
Kurs Základy podpory pečujících na trhu práce se věnuje specifickým potřebám pečujících o osobu
blízkou. Protože se jedná o skupinu znevýhodněnou na trhu práce, je zvláštní pozornost věnována
podpoře pečujících při hledání zaměstnání, při zpracování životopisu, přípravě na pohovor a hledání
pracovního uplatnění. Kurs je určen především sociálním pracovníkům, kteří pracují se seniory a s lidmi
pečujícími o osobu blízkou (na úřadech práce, v oblasti poradenství atp.), jakož i ostatním zájemcům
o tuto problematiku.
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i)

Základy sociálního šetření a jeho praxe v tísňové péči
Akreditace č. 2014/0919-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Eliška Kaňoková (roz. Fousková)

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pro pracovníky v přímé péči, ale také pro pracovníky v sociálních
službách, kteří se při výkonu své pracovní pozici setkávají s prováděním sociálního šetření.
Kurz si klade za cíl předat základní informace o průběhu sociálního šetření v procesu jednání se
zájemcem o službu, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Účastníci se seznámí s dobrou praxí v
oblasti jednání sociálního šetření v sociálních službách, ale také s riziky sociálního šetření. Účastníci
kurzu budou také seznámeni se sociální službou tísňová péče a s nastavením sociální práce a sociálního
šetření v této službě, která díky své složitosti může posloužit jako zajímavý příklad pojetí sociálního
šetření.
j)

Základy diabetické a podiatrické prevence v přímé péči o seniory
Akreditace č. 2014/1459-PC/SP/PP
Lektorka: Mgr. Hana Vlhová

Senioři ve vyšším věku bývají velmi často postiženi diabetem a SDN, proto je základní edukace
pracovníků v přímé péči i neformálních pečujících velmi potřebnou složkou jejich odbornosti. Seminář
nesupluje zdravotnické vzdělání, ale poskytuje základní informace nezdravotnickým pracovníkům
pečujícím o seniory tak, aby např. byli schopni rozeznat potřebu odborné pomoci. Edukace v oblasti
zdravého životního stylu při onemocnění diabetem a SDN je pro pracovníky v přímé péči o seniory
velice přínosná. Kurs vede lektorka s dlouholetými zkušenostmi v oblasti péče o seniory, diabetologie a
podiatrie.
k) Úvod do náležitostí a logiky sestavení smluv o poskytování sociální služby ve službách
sociální péče
l) Úvod do způsobu uzavírání smluv o poskytování sociální služby ve službách sociální péče
Lektor: Mgr. Petr Mach
Akreditace č.: 2015/0488-PC/SP/VP a 2015/0489-PC/SP/VP
Kurzy se zaměřují na seznámení se základními náležitostmi smluv o poskytování sociální služby z
pohledu zákona o sociálních službách a možnostmi jejich naplnění v rámci jednotlivých smluv. Další
oblastí, kterou se snaží kurz postihnout, je předání zkušeností v rámci logiky sestavení obsahu smluv o
poskytování sociální služby a revize některých procesů (např. individuální plánování, podávání stížností,
způsob úhrady/vyúčtování), které jsou nastaveny organizací a smlouva o poskytování sociální služby
vzhledem k jednotlivým náležitostem do nich může zasáhnout.
Proces uzavírání smluv o poskytování sociální služby z důvodu šíře skupin osob, kterým mohou být
sociální služby poskytovány, se může vzhledem k individuálním situacím velmi lišit. A právě na
jednotlivé způsoby uzavření smlouvy o poskytování sociální služby se tento kurz zaměřuje. Tedy jak z
hlediska snížené schopnosti osoby posoudit následky právního jednání (např. z důvodu duševní
poruchy), ale i z hlediska omezené schopnosti projevu vůle (osoba smlouvu o poskytování sociální
služby není schopna podepsat) nebo možnosti se s písemnou smlouvou o poskytování sociální služby
seznámit (například osoby se zrakovým postižením). Účastník se dozví nejen o různých způsobech
uzavření smlouvy a o potřebě dodržení procesních pravidel, ale také z jakých důvodů je možné
odmítnout uzavření smlouvy.
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m) Pečovatelská služba pro seniory - základní otázky
Lektorka: Mgr. Lada Habrcetlová
Akreditace MPSV č.: 2015/0853-PC/SP/VP/PP
Pečovatelská služba je jednou ze stěžejních a nejčastěji využívaných služeb v péči o seniory v jejich
domácím prostředí. Kurs poskytne uchazečům základní teoretické znalosti o této službě - o jejím
historickém vývoji, o legislativním zakotvení služby, o požadavcích kladených na poskytovatele. Ve své
druhé části se kurs věnuje také praktickým otázkám poskytování pečovatelské služby –běžné úkony
služby, specifika cílové skupiny, standardy kvality, spokojenost uživatele se službou a místní a finanční
dostupnost služby. V kursu je věnován dostatečný prostor výměně zkušeností účastníků a příkladům
dobré praxe. Lektorka kursu, Mgr. Lada Habrcetlová, působila v ŽIVOTě 90 jako metodička sociálních
služeb (pečovatelská a odlehčovací služba a tísňová péče).
Souhrnné údaje:
V roce 2015 bylo realizováno 18 akreditovaných programů, jichž se celkem zúčastnilo 150 účastníků
z celé ČR.
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3) Konference Senior komunitě, komunita seniorovi.

Konference na téma dobrovolnictví seniorů s názvem Senior komunitě, komunita seniorovi. Dobrá
praxe dobrovolnických programů pro seniory a se seniory. se konala dne 4. 12. 2015. Konference se
zúčastnilo zhruba 70 posluchačů - mezi nimi převažovali zástupci NNO působících v sociální oblasti,
zástupci městských úřadů a aktivní senioři.
Program konference byl následující:
I.

Teoretický blok

Mgr. Nataša Diatková (MV ČR): Státní podpora dobrovolnictví
PhDr. Jiří Tošner (Hestia): Dobrovolnictví seniorů a pro seniory
II.

Praktické příklady dobré praxe

 Mgr. Markéta Dlouhá, Alena Špaková DiS., Mgr. Aneta Zápotocká (Život 90): Dobrovolnické
programy v Životě 90
 Ing. Mojmír Nováček (KCT): Turistikou k aktivnímu stáří
 Ing. Hana Netušilová (Sue Ryder): Dilemata při výběru dobrovolníků ke křehkým seniorům
 Mgr. Juliána Bindásová (Cesta domů): Umírat doma
 Mgr. Lucie Nekvasilová (Nad. Charty 77): Národní kronika - Pomozte seniorům uchovat jejich
příběh
 Dita Rudolfová (Maltézská pomoc): Adopce seniorů
 Aneta Zápotocká (ŽIVOT 90): Dobrovolnické centrum Života 90
 Mgr. Jolana Novotná (PROUD): Jak přidat duze stříbrnou
 Monika Straková (Domov sv. Karla Boromejského): Zapojení dobrovolníků seniorského věku do
služby nemocným seniorům nebo Senioři seniorům v Domově sv. Karla Boromejského
 Bc. Martina Flídrová, Miriam Zábrženská (Byznys pro společnost): Mezigenerační dialog ve
firemním dobrovolnictví
 Bc. Jana Šormová (Krása pomoci): Doma bez obav
Cílem konference byla výměna zkušeností a dobré praxe v managementu dobrovolnictví seniorů a ve
prospěch seniorů. V úvodních příspěvcích se účastníci seznámili s aktuálními právními předpisy a
možnostmi financování akreditovaných dobrovolnických programů a s činností Národního
dobrovolnického centra Hestia. V následujících devíti příspěvcích byly představeny programy z oblasti
orální historie a uchovávání vzpomínek, sociálních a zdravotních služeb, turistiky a firemního
dobrovolnictví ve prospěch seniorských organizací.
Těší nás, že konference probíhala opravdu živě, za pozorného zájmu účastníků, kteří plně využívali
prostor k diskuzi. Ukazuje se, že dobrovolnictví ve stáří a pro staré lidi je téma netušeně pestré a
inspirativní, které otevírá řadu otázek, klade specifické požadavky na roli koordinátora a nabízí nový
pohled na smysl dobrovolnictví. Některým z těchto otázek bychom se chtěli blíže věnovat v příštím
roce.
Výstupem z konference je sborník, který shrnuje příspěvky z konference. Prezentace z konference jsou
k dispozici
zde:
http://www.zivot90.cz/226-gerontologicky-institut/108-archiv/153-clanky/153clanky/m-1082-konference-senior-komunite-komunita-seniorovi
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Ekonomické údaje za rok 2015
Náklady

tis. Kč

Náklady neinvestiční (provozní) v roce 2015
1 SPOTŘEBA MATERIÁLU
2 SLUŽBY
3 OSOBNÍ NÁKLADY
4 OSTATNÍ NÁKLADY
Náklady neinvestiční celkem

26
397
234
12
669
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Příjmy

Struktura příjmů v roce 2015

PŘÍJMY Z KURZŮ A
LEKTOROVÁNÍ
50,2%

DARY
7,6%
HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA - dotace
42,2%

Příjmy
v roce
2015
1
2
3

tis. Kč
PŘÍJMY Z KURZŮ A LEKTOROVÁNÍ
DARY
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MPSV - dotace

Celkem

13

263
40
221
524

Rozvaha k 31. 12. 2015
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
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