
 

 

 

Výroční zpráva 
o činnosti občanského sdružení Mezigenerace za rok 2015 

 

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 chce zlepšit její obraz ve společnosti. Dne 2. prosince 2015 bylo sdružení 
transformováno na zapsaný spolek. 

V první etapě své činnosti se občanského sdružení, dnes spolek, Mezigenerace zaměřil na budování 
své historie prostřednictvím projektů, do nichž členové investovali hlavně své nápady, své kontakty, 
svůj čas. V roce 2015 jsme získali finanční podporu Města Brna a Jihomoravského kraje, na základě 
čehož jsme mohli úspěšně realizovat dva projekty – „Přijďte si hrát na Šelepku“ a „Mezigenerační 
občanská nauka 2“.  

Spolek má v současné době 8 členů, 20 dobrovolníků, kteří pomáhají při organizování akcí a 2 
dobrovolné lektory. Spolupracujeme s Kanceláří Brno zdravé město,  s Městským parlamentem dětí a 
mládeže Brno, Knihovnou Jiřího Mahena, ZŠ Slovanské náměstí,  ZŠ Staňkova, ZŠ Košínova, Klubem 
Šelepova, spolkem EUTIS a soukromým gymnáziem Integra. 

 

Hlavní cíle občanského sdružení Mezigenerace: 

 

• Dlouhodobým cílem spolku je vybudování mezigeneračního centra, v němž budou probíhat 
volnočasové, vzdělávací a poradenské aktivity pro seniory prostřednictvím mladých lektorů a 
poradců, stejně tak jako i z řad seniorů (v současné době máme vytipované prostory a příslib 
soukromé laboratorní školy s možností sdílení prostor v centru Brna). 

• 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 a hledáme možnosti financování. 

 



Aktivity občanského sdružení Mezigenerace 

 

V  roce 2015 sdružení realizovalo tyto projekty:  

• Mezigenerační odpoledne v Lužánkách 

• Přijďte si hrát na Šelepku  

• Mezigenerační občanská nauka 

• Zapojme se do dění kolem nás – miniworkshop na ZŠ Slovanské náměstí 

• Královopolský jarmark - bazárek na Šelepce 

 

Mezigenerační odpoledne v Lužánkách 

Akce proběhla ve čtvrtek 11. dubna 2015 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 náš 
spolek a jeho cíle. Příjemnou atmosféru vytvořila i perfektní organizace členů Městského parlamentu 
dětí mládeže Brno, kteří nachystali piknikové občerstvení. Akce se účastnilo přes stovku účastníků 
napříč všemi generacemi. 

 

Přijďte si hrát na Šelepku 

Čtvrtý ročník této akce, které se zúčastnily asi dvě stovky zástupců všech generací, proběhl ve čtvrtek 
21. května 2015. Jejím cílem bylo posilování mezigeneračních vztahů mezi žáky základních a studenty 
středních škol a aktivními seniory při společných sportovních hrách. Kromě toho tím motivujeme 
seniory k zdravému životnímu stylu a udržování jejich fyzické kondice.  
 
Na programu byly netradiční hry kubb, mőlkki, petangue a nechybělo měření tlaku zdarma. Do 
programu přispěl také školní pěvecký sbor Paprsek, který vznikl před šestnácti lety na ZŠ a MŠ 
Staňkova. Žáci I. stupně ZŠ Košínova si připravili několik písní o běžných lidských povoláních, které 
doprovodili pohybem a hrou na rytmické nástroje. Ve sportovní části překvapil svou vysokou 
profesionalitou a svěží obratností sportovní klub Workout Brno, který má v našem městě primát ve 
fitness a posilování na volném prostranství. Zlatým hřebem bylo vystoupení mažoretek Lili a 
přítomné zaujalo také vystoupení orientálních tanečnic Habybaby. 

Prostor zde dostalo také sdružení Pro Matěje, které bylo založeno na pomoc Matýskovi Kociánovi, 
který již 5 roků leží v kómatu. Předseda Václav Toman připomněl tento smutný příběh s prosbou o 
přispění na finančně náročnou péči o malého pacienta.  

Mezigenerační odpoledne se neslo v přátelském duchu a příjemné atmosféře, a soudě podle reakcí 
mnoha účastníků mělo příznivé ohlasy. Myšlenku mezigeneračního propojení podpořili svou účastí 
také místostarosta Králova Pole Daniel Valenta a místostarostka Marie Tulková. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Mezigenerační občanská nauka 

Dne 28. srpna 2015 jsme na základě žádosti o individuální dotaci obdrželi z Jihomoravského kraje 
dotaci na projekt Mezigenerační nauka aneb politická gramotnost pro všechny. Jeho cílem bylo 
zvýšit informovanost o fungování komunální politiky na území Jihomoravského kraje a zesílit zájem o 
věci veřejné.  

Do projektu byli zapojeni účastníci napříč všemi generacemi a aktivní komunální politici. Workshopu, 
který proběhl 12. 11. 2015, se účastnilo 65 posluchačů. Jejich složení představovalo 1/3  žáků a 
studentů, 1/3 střední generace a 1/3 seniorů. Věkové rozpětí bylo od 14 do 86 let. Workshopu se 
zúčastnilo 9 komunálních politiků (1 starostka, 3 zastupitele MB, 2 místostarostové, 1 radní, 1 
zastupitel MČ), kteří dodali programu další rozměr schopností komentovat rozdíl mezi hrou a 
realitou. Z workshopu byla pořízena videoreportáž, která byla umístěna na webové a facebookové 
stránky Mezigenerace z.s. 

Navazující aktivitou byla tvorba edukativního motivačního spotu na CD, který nabízí možnost diskuse 
nad tématem občanské angažovanosti. K vidění je také na webových stránkách 
www.mezigenerace.cz, facebookových stánkách Mezigenerace a spolu s metodikou jsou nabízeny 
postupně školám do výuky občanské výchovy. Tím zajišťujeme přesah a dlouhodobý dopad projektu. 
Dalším pokračováním projektu byl edukativní workshop „Zapojme se!“, který proběhl na ZŠ Slovanské 
náměstí 3. 12. 2015 s cílem posilovat zájem žáků o věci veřejné. Účastnilo se jej 50 žáků, ředitel školy 
a místostarosta MČ Brno- Královo Pole. 

Finanční prostředky, které jsme obdrželi z Jihomoravského kraje, byly využity na realizaci workshopu, 
pokrytí odměn realizačního týmu, tvorbu edukativního spotu na CD a metodiky určených především 
školám do výuky občanské výchovy. 

 

 

 

Zapojme se! 

Na téma aktivního zapojení mladých do politiky, byl zaměřen, který byl realizován 3. prosince 2015 

na ZŠ Slovanské náměstí pod vedením lektorů l Darja Skálová a Michael Murad.  Zúčastnilo se jej 50 

žáků, hostem byl aktivní komunální politik – místostarosta MČ Brno Královo Pole. Teenageři se učili 

formulovat vlastní názory, diskutovat o společenské angažovanosti, přesvědčovat ostatní o svém 

názoru  a hledat řešení nastolených situací. Prostřednictvím projektu  jsme chtěli ukázat možnosti 

zapojení se mladých lidí do veřejného dění. 



 

Královopolský blešák 

Náš spolek se 12. září 2015 zúčastnil Královopolského blešáku, který proběhl v Klubu Šelepova.  
Nabízený sortiment sestával zejména z módních doplňků, drobných předmětů, dárků, knížek atd. 
Ocenili jsme, že organizace akce a její marketing padly na vrub Šelepky.  

 

 

Další aktivity sdružení: 

• Vyhodnocení a tvorba metodiky projektu Mezigenerační občanská nauka. 

• koncepce projektu Zapojme se a Senioři do škol a žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na 
rok 2016, 

• koncepce projektu Mezigenerační občanská nauka 3 a podání žádosti o dotaci na 
Jihomoravský kraj, 

• průběžná spolupráce s Městským parlamentem dětí a mládeže Brno, 

• průběžná spolupráce se Základní školou Slovanské náměstí, 

• členství spolku v Asociaci nestátních neziskových organizací JMK, zaplacení členského 
příspěvku, 

• transformace sdružení na spolek, 

• zaplacení domény Mezigenerace, 

• kontakt s Krajskou radou seniorů v Brně, 

• hledání prostor pro činnost Mezigenerace z.s. (MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-střed, KJM, 
soukromá laboratorní škola  Labyrinth) 

• průběžné hledání grantů a dotací. 



Hospodaření 

 

Do zasedání výroční členské schůze, která proběhla 13. 10. 2015, byla ve funkci revizorky Miroslava 
Vosecká, po nových volbách byla do této funkce zvolena Věra Soukalová. 

V minulém roce jsme obdrželi dotaci Města Brna na projekt „Přijďte si hrát na Šelepku“ ve výši 12 000 
Kč a dotaci JMK na projekt „Mezigenerační občanská nauka“ ve výši 200 000 Kč. Další příjmy byly 

z členských příspěvků a to ve výši 2000 Kč a dar advokáta Jiřího Hrubana ve výši 2000 Kč.  

 


