Gerontologický
institut, o.p.s.
Výroční zpráva
za rok 2017

Obsah
Úvodní slovo

2

Základní informace o Gerontologickém institutu

3

Projekty realizované v roce 2017

4

1)	Konference Stáří spojuje 2017

4

2)	Realizace vzdělávacích programů pro
pracovníky v přímé péči
a neformální pečující

6

3)	Projekt Senior komunitě,
komunita seniorovi

8

Ekonomické údaje za rok 2017

10

Rozvaha k 31. 12. 2017

11

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017

15

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení příznivci a partneři Gerontologického institutu,
děkuji vám za zájem o naši činnost v roce 2017.

V loňském roce jsme rozšířili spektrum akreditovaných
i neakreditovaných kurzů, i když jsme pod stále větším
tlakem konkurence. Nejen proto vedli naše kurzy špičkoví
odborníci, mj. Dr. Eva Jarolímová, Dr. Libuše Čevelová,
Dr. Lucie Vidovičová, Dr. Zdeněk Kalvach, Dr. Radkin
Honzák, Dr. Rostislav Čevela.
Při všech těchto příležitostech jsme měli možnost setkat
se s lidmi, kterým není lhostejný osud a kvalita života
starých lidí. 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.
Novinkou v naší činnosti bylo i vzdělávání pro seniory,
které jsme zčásti převzali od mateřské organizace Život 90.
Děkujeme všem, kteří nám věnovali v loňském roce svůj
vzácný pracovní čas, a těšíme se na další spolupráci se všemi,
kdo si váží seniorů a chtějí jim účinně pomáhat.

Tradiční a už neodmyslitelnou akcí našeho institutu je
konference Stáří spojuje. Vloni jsme si předsevzali rozšířit
obsah konference o zkušenosti a názory z Velké Británie
a z Francie. V obou případech se jednalo o stěžejní témata.
S velkým zájmem jsme vyslechli příspěvek paní Lesley
Carcary, ředitelky Action on Elder Abuse Scotland, o řešení
seniorského abusu ve Velké Británii. Právě tato země
má dlouholeté zkušenosti s tímto smutným fenoménem
a britské dokumenty bývají často přebírány i Organizací
spojených národů a Světovou zdravotnickou organizací.
Výjimečnou pozornost připoutal pořad „Panorama“ televize
BBC, ve kterém jsme měli možnost vidět bolestnou diskusi
o skrytou kamerou natáčeném týrání starých lidí v ústavech
a v domácnostech. Zásadní pro nás byl i virtuální rozhovor
s Philippem Dupontem, ředitelem Centra Abbé Pierre –
Emmaüs, o osobnosti abbé Pierra, zakladatele tohoto hnutí,
které byl silnou inspirací pro naše začátky v roce 1990.

Jan Lorman
ředitel Gerontologického institutu, o. p. s.
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Základní informace o Gerontologickém institutu
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

Obecně prospěšnou společnost Gerontologický institut
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 k 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, vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl O, vložka 794.

IČO: 24813737
DIČ: CZ24813737
Ředitel: MgA. Jan Lorman
Tajemnice: Bc. Terezie Šmídová
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 od 10. 9. 2013
Bankovní spojení:
Účet č.: 2705443329/0800
Banka: Česká spořitelna, Rytířská 29, 110 00 Praha 1
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Projekty realizované v roce 2017
1)	Konference Stáří spojuje 2017

b)	Panel 2: Bydlení, doprava, veřejný prostor pro
život ve stáří.
l Jan Lorman: Poselství konference Stáří spojuje
2016, 2. část
l Petr Dolínek, náměstek primátorky HMP:
Naplňování kapitol Programového prohlášení
ZHMP: Životní prostředí, Bydlení, Doprava
l Tomáš Lapáček: Připravenost Prahy na aktuální
demografické výzvy v novém strategickém plánu
hl. m. Prahy
l Stanislav Křeček: Sociální bydlení pro seniory
l Nina Dvořáková: Město a jeho význam
v každodenním životě seniorů
l Anežka Prokopová: Co je za zdmi, toho se
bojíme. Ztraceni v prostoru.

Dvoudenní konference s mezinárodní účastí Stáří spojuje již
má za sebou pět úspěšných ročníků. V letech 2013 až 2017
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 2017 se konference konala ve dnech 12. 6. a 13. 6. ,
vždy od 09:00 do 16:00 pod záštitou velvyslance Francie
v ČR, pana Rolanda Galharague a primátorky hl. města Prahy
Adriany Krnáčové, dále pod hlavičkou International Network
for the Prevention on Elder Abuse jako příspěvek k World
Elder Abuse Awareness Day (15. 6. 2017) v sále zastupitelů
Magistrátu HMP na Mariánském náměstí.
Na ročníku 2017 byly předneseny příspěvky
s následujícím programem:

2)	Odkaz abbé Pièrra pro Česko. Pod záštitou
Velvyslance Francie v ČR, pana Rolanda
Galharague.
Životní příběh Henri Grouese. Emauzy. Testament.
O svědomí společnosti. O službě těm, kteří nejvíce trpí.
O smyslu života těch, o které nikdo nestojí. Svědectví
o člověku, který svou autentickou vírou, vytrvalou prací
pro lidi na okraji společnosti a burcováním veřejného
mínění značně ovlivnil život Francouzů druhé poloviny
20. století, bez rozdílu vyznání. Aktéři diskuse: Marianne
Carré, Premiere conseillére l’Ambassade de France
Philippe Dupont, directeur du Centre Abbé Pierre –
Emmaüs Petr Kolář, Kateřina Lachmanová, teoložka
a psycholožka, a Jan Lorman.

12. 6. 2017:
1)	Stáří v pražské komunitě
a)	Panel 1: Sociální a zdravotní péče,
Life Course & Ageing.
l Zahájení konference: Adriana Krnáčová,
primátorka Prahy. Zastoupená radním Danielem
Hodkem.
l Jan Lorman: Poselství konference Stáří spojuje
2016 – 1. část
l Daniel Hodek, radní HMP: Naplňování zdravotní
a sociální kapitoly Programového prohlášení
ZHMP 2014–2018 a možnost jejich provázání.
l Magnus Jegermalm: Housing and Care for Older
People in Sweden: The Role of Governments,
Markets, and Civil Society in Changing Times
l Zdeněk Kalvach: Senior mezi zdravím a nemocí.
Systém integrované podpory v komunitě
l Olga Švestková, Ph.D.: Interprofesní
koordinovaná rehabilitace seniorů
l Anna Krulová, Olga Švestková: Ergoterapie
v komunitní rehabilitaci seniorů

3)	Elder Dignity Abuse Neglect /
Důstojnost – týrání – zanedbávání – stáří
l

l

l

l
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Výzva organizace International Network for
the Prevention of Elder Abuse ke Světovému dni
připomenutí trýznění starých lidí.
Mgr. Jana Štosková: Naplňování kapitoly
Bezpečnost Programového prohlášení ZHMP
Petra Vitoušová, Bílý kruh bezpečí: Senior jako
zvlášť zranitelná oběť kriminality
Lesley Carcary, UK, Director Action on Elder Abuse
Scotland: Elder Abuse and Age Discrimination:
Empowering and Protecting Older People (especially
on the good practice of BBC)

l

l

l

l

Jan Lorman: Výsledky drama-terapeutické skupiny
krále Leara. Videa o týrání seniorů
l

Radkin Honzák: Dokážeme prolomit tabu
o residenční a dlouhodobé péči? Metoda
dramaterapie pro ozřejmování pečujících
a opečovávaných
Jaroslav Lorman: Odsouzeni k mlčení, etické
aspekty mluvení o abusu
Magdalena Pavlíčková, Lenka Ryšavá: Opuštěným
nablízku

l

A) Doporučení prvního dne konference
Stáří spojuje 2017
I.	Blok Sociální a zdravotní péče
l Cílem je maximální podpora terénní péče, péče
v domácnosti – tedy rodiny, okolí, kde klient žije,
s tím souvisí i podpora techniky pro seniory.
l Příklad ze Švédska – velká role komunitní a veřejné
péče, nicméně i tady je problém integrovat sociální
a zdravotní péči – stejně jako u nás je třeba
vytvořit týmy se zastoupením obou oborů.
l Stále není zakotven pojem zdravotně-sociální!
Neexistuje senior pouze zdravotní nebo pouze
sociální, vždy je třeba řešit obě situace.
l MUDr. Zdeněk Kalvach vidí řešení ve sdílení
odpovědnosti a nákladů mezi rodinou, sousedy,
dobrovolníky a lokálními komunitami (kam
patří obce, regiony, komunity profesní a zájmové
a samozřejmě stát).
l Je třeba řešit situaci, kdy je v ČR velký počet
hospitalizovaných bez zdravotních problémů.
l K tomu patří i správná indikace podpůrných
pomůcek včetně toho, že nejdříve by se měla
indikovat rehabilitace a pak až příspěvek na péči,
který nemusí být v případě dobré rehabilitace ani
třeba. A vrátit seniora co nejdříve domů.

jednat o komunitní sestru, soc. pracovníka,
ergoterapeuta).
Projekt pro zřízení domácích služeb – takové
koordinované komunitní rehabilitace na úrovni
Prahy. V praxi by byla možnost domácí intervence
fyzioterapeuta, psychologa, logopeda atd.)
s následnou možností jednání s pojišťovnou
ohledně financování. A s tímto bodem
souvisí i evaluace bytu a možnost intervence
ergoterapeuta.
Jak lépe využívat příspěvku na péči – část
příspěvku by se hradila voucherem na konkrétní
službu, kterou doporučí soc. pracovnice – využije
to správný člověk a platba zůstane v systému.

II.	Blok Bydlení, doprava, veřejný prostor pro život
ve stáří
l

l

l

l

l

Z pléna:
l V ČR by měla fungovat jedna zdravotní pojišťovna
kontrolovaná státem (Jiří Bartoš, Život 90).
l Ž90 a další spolupracující odborníci by měli
dát nabídku odborné spolupráce, která povede
k předložení zákonodárné inciativy hl. města Prahy
směrem k parlamentu ve smyslu řešení propojení
zdravotních a sociálních služeb.
l Na municipalitách zřídit koordinátora,
který by dostal informaci z nemocnice, že je
pacient propuštěn (například by se mohlo

l

l

l
l

l
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Doporučení, která se týkají připravenosti Prahy na
aktuální demografické výzvy: investovat peníze do
veřejného prostoru, umožnit kvalitní a bezpečný
život, upřednostňovat rodinnou péči a podporovat
seniory.
Bydlení pro seniory: nájemné nesmí překročit
20 % příjmů. V současné době senioři
vyplácejí 80 % svých příjmů na bydlení,
zároveň není možné, aby senioři dostali výpověď
nad 70 let bez udání relevantního důvodu.
Bydlení by mělo být jako sociální pojištění.
Bydlení by se mělo dostat každému, kdo je
potřebuje.
Město není jen negativní, má i své pozitivní
přínosy – doprava, diferenciace služeb,
senioři nejsou jen pasivní přijímači, ale mají
možnost prostředí přetvářet.
Je nutné, aby prostředí, kde senioři žijí, bylo co
nejvíce podpůrné, příjemné. Současné bariéry
v domovech: uspořádání do dlouhých chodeb, kde
je hodně pokojů – těžká orientace, bez pomoci
pak nedojdou, snižuje se jejich důstojnost i chuť
někam jít, něco dělat – důraz na promyšlenost
výběru vybavení, materiálů, barev, tak
aby nenavozovaly pocit obav, strachu,
ztracenosti.
Důležité, aby byl vytvořen prostor i pro návštěvy
rodin – aby se jim tam vůbec chtělo.
Důležitá návaznost na okolí, aby nebyli
uzavřeni za zdmi.
Existuje SIPS.
Bydlení pro seniory je bydlení jako každé jiné
a nerovná se automaticky sociální bydlení.
Město by mělo být místem pro celoživotní domov.

2)	Realizace vzdělávacích programů
pro pracovníky v přímé péči

Z pléna:
l
l

Senioři potřebují pocit jistoty v bydlení.
Senioři nejsou automaticky znevýhodněná skupina
obyvatel.

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 vzdělávací programy, které v průběhu let
2014 a 2017 získaly akreditaci MPSV ČR či byly podpořeny
jednotlivými projekty:

B) Doporučení druhého dne konference
Stáří spojuje 2017
I. Důstojnost – týrání – zanedbávání – stáří
l Společně musíme šířit informace o prevenci
a zásadách bezpečí (kde hrozí největší nebezpečí,
jak zabezpečit byt, předávat dobrou praxi,
zkušenosti osoby, která nějakou situaci zažila, jak
jim je možné pomoci atd.).
l Co nejdostupnější pomoc obětem, bezplatná právní
pomoc pro zvlášť zranitelné oběti; nárůst osob,
které nedosáhnou na pomoc – ani telefonickou.
l Osamělost a sociální izolace je častým důvodem
týrání – nahlášením tyrana by přišli o pečující
osobu a mnohdy jediný kontakt se světem.
l U nás neexistují relevantní průzkumy týrání –
potřebujeme je!
l Musí se mluvit o příčinách týrání ze strany
laických pečujících doma, tak i v ústavní
péči – profesionální pečující (jejich únava,
neprofesionalita, špatné pracovní podmínky,
špatné finanční ohodnocení atd.).
l Podnikat kroky k odhalování týrání je jediným
etickým důsledkem odpovědnosti – nezavírat oči!
l Předcházet laciné medializaci napojením
pracovníka/agresora na záchrannou síť.
l Je třeba projektů zaměřených na seniory – Senior
akademie, projekt Stop kriminalitě na seniorech –
vše zdarma.
l Nechme seniory odpočívat.

a)	Psychický obraz člověka s demencí, psychosociální
aspekty péče a komunikace
Akreditace č.: 2017/0240-PC/SP/PP
Lektorka: PhDr. Eva Jarolímová, PhD.
Kurz je zaměřen na popis psychického obrazu člověka
s kognitivní poruchou a syndromu demence, na
pochopení syndromu demence ve stadiích nemoci, na
potřeby a prožívání těchto lidí. Posluchači dále budou
informováni o poruchách chování (BPSD) a nálady
seniorů s demencí, naučí se zvládat problematické jevy
chování i komunikace s nemocnými formou případové
analýzy, kazuistik i zážitkově orientovaného nácviku
zvládání nejčastěji vyskytujících se problémových
situací. Akcentována pak bude v rámci přístupu k lidem
s demencí problematika důstojnosti člověka s demencí
a s ní spojená etická dilemata péče o takto nemocné.
V neposlední řadě bude zmíněn význam vztahu pečující
osoba – nemocný člověk.
b) Domácí násilí a týrání páchané na seniorech. Úvod
do problematiky.
Akreditace č.: 2014/0276-PC/SP/PP
Lektor: MgA. Jan Lorman

Z pléna:
l

l

l

Seniory ve vyšším věku izolují v jejich domovech
schody – řešit.
Práce s obětmi – co dál s nimi? Psychologická
podpora, materiální, psychoterapie, práce
s traumatem.
Pomoc s „nepodařeným“ rodičovstvím. Vzdělání
pomáhajících profesí v této oblasti.

Kurz 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 kurzu je pozornost věnována
nejen projevům a příznakům, 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.
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c)	Mezigenerační dobrovolnictví.
Úvod do problematiky
Akreditace č. 2017/0239-PC/SP/VP/PP
Lektor: Ing. Miroslav Michálek

stanoveno šest základních emocí – strach, hněv, radost,
smutek, údiv a odpor –, z nichž, podobně jako ze tří
základních barev, se skládá celé bohaté emoční spektrum.
f)	Týrání seniorů – hlasy, které neslyšíme
Lektor: MgA. Jan Lorman

Téma kurzu reaguje na rozvíjející se fenomén
dobrovolnictví seniorů. Cílem kurzu je poskytnout
účastníkům základní informace a předat dovednosti
potřebné jednak k zapojení seniorů jako dobrovolníků
a jednak k působení dobrovolníků všech věkových
skupin v sociálních službách pro seniory. Kurz vychází ze
základního předpokladu, že působení dobrovolníků není
sociální prací definovanou zákonem o sociálních službách
a nemůže ji nahrazovat, ale může být cennou nadstavbou
obohacující přínos poskytovaných sociálních služeb
a zvyšující kvalitu života uživatelů.
Kurz poskytuje potřebné základní informace z oblasti
dobrovolnictví a práce se seniory a objasňuje související
pojmy z oblasti sociálních služeb. Zabývá se zejména rolí
dobrovolníka v sociálních službách, celým procesem práce
koordinátora s dobrovolníky a specifickým přístupem
k dobrovolníkům a klientům v seniorském věku.

Na workshopu jsou účastníci seznámeni s problematikou
týrání a zneužívání starých lidí, s mezinárodní typologií
fenoménu EDAN, s detekcí a možnostmi pomoci
obětem. Mají možnost osvojit si metody rozpoznávání
týrání a zanedbávání péče a příslušnou legislativu České
republiky. Výklad se opírá o kazuistiky a edukativní
videa.

Gerontologický institut pravidelně vzdělává své
zaměstnance za účelem jejich odborného i osobního růstu
a zvyšování kvality práce s uživateli. Na základě tohoto cíle
sestavil pravidelné interní vzdělávání, v jehož rámci byly
uskutečněny tyto kurzy:
a) Generace uprostřed
Lektor: MgA. Jan Lorman

d) Jak se dívat na psychosomatiku
Lektoři: MUDr. Radkin Honzák,
Mgr. Helena Uhlířová

Kurz je zaměřen na problematiku neformálních
pečujících, kteří se ocitají v nelehké životní situaci, kdy
poskytují péči svým dětem a zároveň již stárnoucím
rodičům. Kurz se věnuje aktuálnímu dění v ČR,
nejpalčivějším problémům, se kterými se pečující
setkávají, i možné podpoře a pomoci v této situaci.

Psychosomatický přístup není žádná duchařina ani
představa, že všechny nemoci jsou vyvolány psychicky.
Vychází z předpokladu, že člověk má potřeby biologické,
psychologické, sociální a spirituální, a pokud tyto
potřeby nejsou správně syceny, organismus na to
reaguje různým způsobem. Jedním z nich je také stres
a nemoc. Psychosomatická medicína proto žádá, aby se
v případech, kdy je to vhodné, braly v potaz nejen faktory
biologické (jak to dělá současná biomedicínská doktrína),
ale také faktory psychologické, sociální, eventuálně
spirituální.

b)	Abusus – týrání – o čem mluvíme
Lektor: MgA. Jan Lorman
Kurz se zabývá definicí a významem syndromu
EDAN, aktuální legislativou v ČR, statistickými údaji
či společenskými konsekvencemi. Zaměřuje se také
na téma prevence a předcházení tomuto problému.
Předkládá příklady jednotlivých kazuistik.

e)	Emoce
Lektor: MUDr. Radkin Honzák

c)	Ageismus
Lektorka: Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.

Platon rozpoltil člověka na tělo a duši, tělo přirovnal
k hrobu duše a duši přirovnal k dvojspřeží. Vozataj –
rozum má na uzdě dva koně: vzpurného – ošklivé emoce
a hodného – hezké emoce. Tato pitomost vládla vědou
do nedávna a v myslích mnoha lidí hnízdí dodnes. Emoce
nejsou ani koně, ani efemérní motýlci, emoce jsou
prastaré řídicí systémy, starší a rychlejší než vznešený
rozum, sice méně přesné, ale o to účinnější, protože
jsou to tělesné děje, které nastavují náš organismus
k nějakému pohybu (e-motio). V poslední době bylo

V rámci kurzu se posluchači dozvědí o problematice
ageismu, který bývá někdy zkratkovitě definován jako
diskriminace na základě věku. V úvodu se seznámí
s některými sociologickými koncepty, které přispívají
k rozvoji kritického myšlení a pochopení společnosti.
Na tuto část naváže sociologický rozbor ageismu jako
sociálního konceptu a ukáže některá empirická šetření,
která se problematice věnovala. V rámci společné
diskuse se pokusí vytyčit hranice a definice ageismu
v každodenní realitě.
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d)	Techniky aktivního naslouchání v praxi
Lektorka: Magdalena Pavlíčková, DiS.

v interakcích mezi dobrovolníky a seniory i na praktické
postupy, kterými je možné své komunikační dovednosti
kultivovat.

Pro to, abychom uměli jako pomáhající pracovník
zachytit a chápat, co nám chce klient sdělit, používáme
různé techniky aktivního naslouchání. Jejich použití
vytváří bezpečné prostředí pro srozumitelný a kvalitní
vztah, který je důležitý s klientem navázat hned, jak to
daná situace dovoluje. Praktická ukázka jednotlivých
technik účastníky naučí, jak pomoci klientovi rozhovořit
se, a tudíž ho vtáhnout do pole společné práce, kterou
nazýváme spoluprací.

b) Úvod do trénování paměti / dvoudenní seminář
Lektorka: Ing. Dana Steinová
První část je věnována trénování paměti pro zdravou
populaci, seznámení s filosofií a strategií trénování
paměti s fungováním paměti a paměťovými technikami,
které dokonale kompenzují nedokonalost lidského
mozku, demonstrace základních mnemotechnik formou
interaktivního workshopu, účastníci potřebují pouze
cca 10 archů A4. Druhý den se věnuje integrovanému
tréninku paměti vhodnému pro osoby s mírným
kognitivním zhoršením, příp. demencí. Jedná se
o kognitivní trénink, při kterém pracujeme s informacemi
uloženými v dlouhodobé sémantické paměti.

e)	Příprava na život v penzi
Lektoři: Mgr. Martin Šašík
a Ing. Ivo Vavříček, MBA
Téma přípravy na život v penzi je pro každého z nás
aktuální, ať jsme v jakémkoliv věku. Na semináři lektoři
seznámí posluchače se současnou situací v ČR, s mýty
a úskalími zabezpečení v důchodu. Představí koncept
penze – jeho hlavní cíle a doporučená řešení.

c)	Péče o seniora s těžkým zdravotním postižením
Lektorka: Mgr. Lucie Rybyšarová
Cílem semináře je seznámit účastníky s proaktivním
přístupem péče o seniora s těžkým zdravotním
postižením. Věnuje se pojmům, jako je zdraví, stáří,
nemoc ve stáří, imobilita či demence. Dotýká se
i sociálních a psychologických aspektů daného tématu,
nejen z pohledu nemocného, ale i z pohledu jeho blízkých
pečujících. Součástí osmihodinového setkání jsou
i praktická cvičení, týkající se správného polohování či
komunikace.

Souhrnné údaje:
V roce 2017 jsme připravili 3 akreditované semináře,
2 semináře z cyklu Psychiatr na dotek, 1 workshop a 5 kurzů
interního vzdělávání. Všech programů se účastnilo celkem
100 účastníků z celé ČR.

3)	Projekt Senior komunitě,
komunita seniorovi

d)	Láska, intimita a sexualita v seniorském věku
Lektorka: Petra Hamerníková, DiS.

Pět diskusních stolů o dobrovolnictví, výměna zkušeností
dobrovolníků, kteří se věnují seniorům nebo sami jsou
již dobrovolníky. Vždy tříhodinové diskuse: 30. 6. 2016,
23. 9. 2016; 14. 10. 2016;11. 11. 2016; 9. 12. 2016.
Dalším cíle byla potřeba najít dobrovolníky, kteří by byli
ochotní natočit 3x 10minutový portrét; kritérium: sami se
věnují seniorské otázce nebo jsou sami seniory; cíl: příprava
kurzu pro dobrovolníky a pro lidi, kteří profesionálně pracují
se seniory; výstup: sdílené dokumenty na webu.
Natočili jsme videa se třemi dobrovolnicemi
seniorkami: Kristinou, Marcelou a Marií z Prachatic
a jedenaosmdesátiletým dobrovolníkem Ing. Zajíčkem.

Intimita, blízkost, doteky, to vše chtějí důstojně prožívat
i lidé v seniorském věku. Seminář seznámil posluchače
celkově s širokou oblastí sexuality a intimity seniorů
a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi
řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich
sexualitu nejen v sociálních zařízeních. Následně se bude
věnovat sexuálnímu obtěžování a jak mu čelit.
e)	Cesta k uskutečnění snu
Lektorka: Mgr. Vlasta Stupková
Plánování zaměřené na člověka spočívá v hledání
příležitostí, které člověku umožní realizovat své
schopnosti. Příležitostí, které člověku umožní využít své
nadání takovým způsobem, aby společnost mohla ocenit
jeho přínos. (John O’Brien)

a) Dvě generace, dva světy
Lektorka: Bc. Ilona Holková
Celodenní interaktivní seminář pro dobrovolníky
pracující se seniory je zaměřený na význam komunikace
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f)	Hodnoty a hranice ve vztazích
Lektorka: MUDr. Ivana Kořínková

v rámci projektu Pohádkoví čtecí senioři – čtení
v MŠ. V následujících příspěvcích byly představeny
programy Dobrovolnictví jako cesta k aktivnímu stáří
v rámci SAS pro seniory, francouzský příspěvek Boj proti
izolaci a mezigenerační dobrovolnictví. Účastníci se také
seznámili s aktuálními právními předpisy a možnostmi
financování akreditovaných dobrovolnických programů.
Odpolední program otevíral workshop společnosti
byznys pro společnost, který se zabýval firemním
dobrovolnictvím a jeho uplatněním v sociální sféře.
Workshop byl zaměřen na podnikatelský a neziskový
sektor a klade si za cíl ukázat pohled na firemní
dobrovolnictví a jeho přínosy ze všech zúčastněných
stran. Druhý navazující workshop se zabýval tématem
mezigeneračního dobrovolnictví z pohledu hodnot.

Celodenní interaktivní seminář pro dobrovolníky
pracujícími se seniory bude zaměřený na význam hranic
v mezilidských interakcích z pohledu psychohygieny
a na práci s hodnotovými systémy různých generací
v dobrovolnické praxi.
g)	Mezinárodní konference dobrovolníků
Dvě generace, dva světy
Cílem konference byla výměna zkušeností a dobré
praxe v managementu dobrovolnictví seniorů a ve
prospěch seniorů. V úvodních příspěvcích se účastníci
seznámili s významem mezigeneračního dobrovolnictví
vzhledem ke specifickému postavení seniorů v současné
společnosti, dozvěděli se o dobrovolnících seniorech
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ekonomické ÚDaJe za rok 2017
náklady

příjmy

náklady neinvestiční (provozní) v roce 2017
1
2
3
4

SPOTŘEBA MATERIÁLU
SLUŽBY
OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ NÁKLADY

tis. kč

příjmy v roce 2017

26
892
695
12

náklady neinvestiční celkem

1
2
3

1 625

PŘÍJMY Z KURZŮ A LEKTOROVÁNÍ
DARY
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MPSV – dotace

celkem

struktura nákladů v roce 2017

725
25
805

1 555

struktura příjmů v roce 2017

47 %

43 %

55 %

tis. kč

1% 1%

52 %

1%

l 55 % služby
l 43 % osobní náklady
l 1 % spotřeba materiálu
l 1 % ostatní náklady

l 47 % příjmy z kurzů a lektorování
l 52 % hlavní město praha, mpsV – dotace
l 1 % dary
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Rozvaha k 31. 12. 2017
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017
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