
 

Výroční zpráva 

o činnosti občanského sdružení Mezigenerace za rok 2014 

Občanské sdružení Mezigenerace bylo založeno v březnu 2012 a jeho cílem je prohlubování 

mezigeneračních vztahů s akcentem na seniory. Právě této skupině věnuje o.s. Mezigenerace 

svou pozornost, protože cítíme vůči ní jistý společenský dluh. 

V první etapě své činnosti se občanského sdružení Mezigenerace zaměřilo na budování své 

historie projekty, do nichž členové investovali hlavně své nápady, své kontakty, svůj čas. V 

roce 2014 jsme získali finanční podporu Města Brna a Jihomoravského kraje, na základě čehož 

jsme mohli úspěšně realizovat dva projekty. Sdružení má v současné době 6 členů, 20 

dobrovolníků, kteří pomáhají při organizování akcí, a 3 dobrovolné lektory. 

Hlavní cíle občanského sdružení Mezigenerace: 

1. Vybudování mezigeneračního centra, v němž budou probíhat volnočasové, vzdělávací a 

poradenské aktivity pro seniory prostřednictvím mladých lektorů a poradců, stejně tak 

jako i řad seniorů (v současné době máme vytipované prostory, příslib starostky MČ 

Brno-Královo Pole k jejích získání a příslib investora k platbě nájmu a energií ve výši 250 

000,- Kč formou částečné návratnosti). 

• Realizování projektů, v nichž se potkávají mladí se staršími a předávají si navzájem své 

zkušenosti (tyto již probíhají). 

• Založení webového portálu k hledání práce pro seniory (v současné době je připraven 

podnikatelský záměr. 



Aktivity občanského sdružení Mezigenerace 

  V roce 2014 sdružení realizovalo tyto projekty:  

• Mezigenerační odpoledne v Lužánkách 

• Přijďte si hrát na Moravské náměstí   

• Prezentace sdružení na konferenci Začít můžeš kdykoliv  

• Brno bez bariér  

• Přijďte si hrát na Šelepku  

• Mezigenerační občanská nauka 

• Vánoční bazárek na Šelepce 

Mezigenerační odpoledne v Lužánkách 

Akce proběhla ve čtvrtek 10. dubna 2014 jako součást Brněnského Majálesu v Lužánkách. 

Cílem Mezigeneračního odpoledne bylo předat si navzájem zkušenosti, získat nové poznatky 

a hlavně se příjemně pobavit. Hlavní náplní programu byl turnaj v petangue, do něhož se 

zapojily naše členky i sympatizantky a sympatizanti sdružení. Prostřednictvím fotografií jsme 

veřejnosti představili naše sdružení a k osvěžení programu přispěl patchworkový workshop. 

Příjemnou atmosféru vytvořila i perfektní organizace členů Městského parlamentu dětí 

mládeže Brno, kteří nachystali piknikové občerstvení. 

 

Přijďte si hrát na Moravské náměstí   

Akce byla součástí Týdne města a vznikla ve spolupráci s Bárou Antonovičovou a Městským 

parlamentem dětí a mládeže Brno. Proběhla na Moravském náměstí 14. května 2014 a jejím 

cílem bylo zviditelnění našeho sdružení, ověření možností organizovat mezigenerační aktivity 

v širším veřejném prostoru a zapojit do nich co nejvíce mladých ve spolupráci se staršími. Na 

programu byly netradiční společenské hry kubb a mőlkki. Návštěvníky nejvíce zaujal knižní 

bazárek Knížky za babku, patchvorkový a perníkový workshop i ochutnávka živé stravy. Zájem 

byl také o měření tlaku, ukázky společenských her firmy Betexa spol. s.r.o., se tentokrát míjeli 

účinkem. 



 

Prezentace sdružení na konferenci Začít můžeš kdykoliv  

Na konferenci Začít můžeš kdykoliv, která proběhla 15. května 2014 v Brně, a pojednávala o 

ženách na trhu práce po padesátce, jsme úspěšně prezentovali cíle Mezigenerací. Zdá se, že 

běžící projekty, o nichž se v prezentaci hovořilo, našly příznivou podporu účastníků 

konference. Na adresu sdružení zazněla spousta dotazů a ke spolupráci se přihlásilo několik 

jednotlivců. Konference, kterou organizovala společnost Santia spol. s.r.o., zabývající se 

poradenstvím a vzděláváním, se konala pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. 

Michaely Marksové – Tominové. Hovořila jsem s ní o možnostech podpory našeho sdružení, 

odkázala mě na sledování grantů vyhlašovaných jejím rezortem. 

 



Brno bez bariér  

Akce proběhla 23. června 2014 a byla součástí projektu V nejlepších letech, který  byl 

podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica. Prostřednictvím komentované 

prohlídky pod vedením Mileny Antonovičové jsme si utvořili obrázek o brněnských barierách. 

Je odbornou konzultantkou pro bezbariérové prostředí a ve spolupráci se sdružením, 

připravila workshop pod názvem Brno na vlastní oči. Výprava po stopách bariér v centru Brna 

často přinesla údiv nad tím, jak mohou komplikovat náš život. Jen cestou ze Starobrněnské 

ulice přes Velký Špalíček, náměstí Svobody, Rašínovu a Kobližnou jsme jich napočítali několik 

desítek. Viděli jsme špatně řešené bezbariérové rampy, chybějící madla zábradlí, schodiště a 

prosklené plochy bez kontrastního označení, reklamní panely a restaurační zahrádky, které 

mohou být problémem pro nevidomé a slabozraké.  

 

Přijďte si hrát na Šelepku 

Třetí ročník úspěšné akce proběhl 9. září 2014. Cílem tohoto již tradičního projektu je 

posilování mezigeneračních vztahů mezi žáky základních a studenty středních škol a aktivními 

seniory při společných sportovních hrách. Kromě toho chceme motivovat seniory k zdravému 

životnímu stylu a udržování jejich fyzické kondice. Na programu byly netradiční hry kubb, 

mőlkki, petangue a nechybělo měření tlaku. Městský parlament dětí a mládeže Brno připravil 

volby nanečisto, aneb „U nás můžete, i když vám není osmnáct“. Jejich účastníci mohli volit 

bez ohledu na věk, jenom museli umět číst a psát. Cílem bylo upozornit na blížící se komunální 

volby a motivovat občany k účasti na nich. O skvělou atmosféru na Šelepce se přičinili také 

žáci Základní školy Slovanské náměstí, kteří se starali o zdárný průběh her a spravedlivé 

vyhodnocení výsledků. Významnou měrou se na akci podílela dvacítka dobrovolníků, kteří byli 



všude tam, kde bylo potřeba. Jejich zásluhou se v parku zrodil improvizovaný bazárek módních 

doplňků, knižní bazar, perníkový a patchworkový workshop, u nichž bylo neustále rušno. 

Návštěvníci mezigeneračního odpoledne tady našli například inspiraci, jak si vlastnoručně 

vyrobit vánoční ozdoby. Klub Šelepova zase poskytl perfektní zázemí a skvělý servis.  

 

Mezigenerační občanská nauka 

Projekt „Mezigenerační občanská nauka“ byl realizován od února (vznik projektu) do prosince 

(ukončení projektu) roku 2014. Klíčová aktivita - samotný workshop proběhl v 20. října 2014. 

Vyúčtování projektu proběhlo v lednu 2015. Projekt se zaměřoval na laickou veřejnost všech 

generací a jeho cílem bylo uchopitelnou a hravou formou zvýšit informovanost občanů o 

fungování komunální politiky na území Jihomoravského kraje a zesílit jejich zájem o věci 

veřejné v jejich kraji, městě nebo obci.  

Workshopu Mezigenerační občanská nauka, kterého se zúčastnilo padesát zájemců z řad žáků, 
studentů i seniorů. Bylo vydáno 100 DVD s edukativním filmem Mezigenerační občanská 
nauka, který je nabízen školám k podpoře a zpestření hodin občanské výchovy. Edukativní film, 
který je k vidění také na webových stránkách sdružení, měl do konce minulého roku přes 
stovku zhlédnutí. Stejný zájem vzbudil také krátký dokumentární záznam z workshopu, 
zachycující jeho nejzajímavější část, kterou bylo fiktivní sestavování koalice na brněnské 
radnici dle skutečného rozložení politických sil.  

 



Vánoční bazárek na Šelepce 

Naše sdružení připravilo ve spolupráci s Ivanou Barazi (respektive s jejím manažerem) závěrem 

roku 9. prosince 2014 Vánoční bazárek na Šelepce.  Sortiment sestávající zejména z módních 

doplňků, drobných předmětů a dárků, knížek atd., ale také nově vytvořených vánočních 

dekorací, dodaných členkami a sympatizantkami sdružení přinesl nakonec do pokladny 

sdružení 4 509 korun. Cílem této akce bylo získat finanční podporu k založení Mezigeneračního 

centra, o něž intenzivně usilujeme. 

 

Další aktivity sdružení: 

• Spolupráce s Kanceláří Brno zdravé město – zařazení našeho sdružené do databáze 

neziskových organizací a spolků, jejichž prostřednictvím kancelář rozesílá na základě 

naší žádosti potřebné informace. 

• Návrh a realizace nových webových stránek o.s. Mezigenerace a jejich průběžná 

aktualizace. 

• Založení FB profilu o.s. Mezigenerace a jeho průběžná aktualizace. 

• Zřízení domény Mezigenerace. 

• Průběžná spolupráce s Městským parlamentem dětí a mládeže Brno. 

• Prezentace sdružení a jejich cílů Městskému parlamentem dětí a mládeže Brno. 



• Průběžná spolupráce se Základní školou Slovanské náměstí.  Spolupráce se Střední 

integrovanou školou Sokolnice 

• Zapojení sdružení do členství v Asociaci nestátních neziskových organizací JMK. 

• Účast členek o.s. Mezigenerace na akci ANNO – představení kandidátů na primátora 

města Brna. 

• Prezentace sdružení v rámci projektu ESF Ženy z Bruntálska, jehož se účastnila tamní 

podnikatelská elita. 

Hospodaření 

Příjmy  

 

Položka                          Částka 

Dotace MMB 10000 

Dotace JMK 200000 

Milena Antonovičová 2000 

Členské příspěvky 1500 

Zůstatek z r. 2013 6393 

Celkem 219893 

Výdaje  

 

Položka (akce)       Částka 

Akce Přijďte si hrát na Šelepku 10000 

Projekt Mezigenerační občanská 

nauka 
200000 

Členský příspěvek ANNO 600 

Ostatní 1419 

Výdaje cekem 212019 

Zůstatek  7874 

 


