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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

• VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE
Ústav byl založen 29. března 2018 pod názvem Celesta Moravia, z.ú., sociálním
podnikem Celesta Praha, z.ú., aby rozvíjel aktivity v oblasti podpory seniorů,
neformálních pečujících a sociálního podnikání, a to zejména v Severomoravském
kraji (zapsán dne 29. března 2018 v rejstříků ústavů vedeného u Městského soudu
v Praze pod spisovou značkou: U 680). V témže roce začal vyvíjet činnost také
ve Středočeském kraji a v Praze. Původní název organizace, Celesta Moravia, byl
4. 9. 2020 změněn na SpoluTudy, protože již neodpovídal regionálnímu zaměření
své činnosti.
Sociální podnik SpoluTudy, z.ú. zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu práce,
především osoby dlouhodobě nezaměstnané a jinak znevýhodněné na trhu práce
(např. z důvodu věku – seniory, nebo na základě zdravotního postižení). V režimu
sociálního podniku poskytujeme služby pro rodinu a domácnost (společnice
pro seniory a úklidy domácností).
Pro seniory a pečující osoby pořádáme workshopy a semináře zaměřené na různá
témata, např. z oblasti zdravého životního stylu, poskytování první pomoci pro
seniory nebo cestování, jejichž nedílnou součástí jsou aktivity zaměřené
na trénování paměti. Dále pro seniorům nabízíme cvičení, tematické vycházky
po Praze a okolí apod.
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• ZÁKLADNÍ INFORMACE
SpoluTudy, z.ú.
Sídlo: Kubelíkova 1477/17, Praha 3, 130 00
Telefon: +420 602 421 247
E-mail: info@spolutudy.cz
ID datové schránky: 32u8abf
IČO: 06990797
DIČ: CZ06990797
Číslo účtu: 2301420083 /2010
Web: www.spolutudy.cz
FB: https://www.facebook.com/SpoluTudy

Orgány ústavu:
Statutární orgán
Mgr. Denisa Pechová – ředitelka
Správní rada
PhDr. Jindřich Kadlec – předseda správní rady
Dita Diene – člen správní rady
Mgr. Marie Svobodová – člen správní rady
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• PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2020
1) SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OBLASTI SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST
V roce 2020 ústav poskytoval v režimu sociálního podniku službu společnic pro seniory
a hospodyně do domácnosti. Sociální podnik zaměstnává lidi znevýhodněné na trhu
práce, (zejména seniory a osoby se zdravotním postižením).

Společnice pro osamělé seniory
Tato služba je určena pro osoby s omezenými sociálními kontakty, pro seniory, jejichž
rodina je vzdálená od místa bydliště seniora, nebo je velmi pracovně apod.
Díky pravidelnému kontaktu s rodinami pečujícími o seniory máme velmi dobré
povědomí o potřebách seniorů ve vyšším věku, osaměle žijících nebo ohrožených
sociální izolací. Protože náš podnik poskytuje práci i lidem v seniorském věku,
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v každodenní praxi se věnujeme i potřebám těchto lidí ve věku 60+, kteří často bojují
s nízkými příjmy a exekucemi.
Společnice osamělým seniorům poskytují následující podporu:
Společnost v domácnosti, povídání, naslouchání, dohled, předčítání, hraní
společenských her, zajišťování chodu domácnosti (běžný úklid, praní, žehlení apod.),
doprovod na nákup, na procházku, k lékaři, na rehabilitaci, do divadla, na výlet, do
knihovny, do kavárny, na úřad apod., obstarání běžných drobných nákupů a pochůzek,
pomoc při práci s PC, pomoc při péči o domácí mazlíčky aj.

1) VZDÉLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY
Tak jako v předešlém období, tak
i v roce 2020 bylo cílem naší
činnosti zapojení a aktivita
seniorů všech věkových skupin
s přihlédnutím
k jejich
aktuálním
potřebám
a možnostem.
Při
realizaci
aktivit jsme spolupracovali
s dalšími organizacemi, jako
např. Celesta Praha, z.ú., nebo
ČAPS, jež sdružuje významnou
část poskytovatelů pečovatelské
služby pro seniory celé ČR.
Na realizaci našich osvětových aktivit se podíleli také odborníci ze spolupracujících
pacientských organizací, jako např. spolek stomiků České ILCO či Spolek pro léčbu
konopím KOPAC aj.
V období jarního nouzového stavu jsme se intenzivně soustředili především na zajištění
kontinuální podpory seniorům, která se opírala o přísná hygienická pravidla, seniory
neohrožovala a současně jim poskytovala často jediný kontakt s okolním prostředím
a pro ně nezbytnou podporu. Po uvolnění protiepidemických opatření jsme začali
rozvíjet programy zdravého životního stylu a bezpečnosti seniorů tak, aby byli
připraveni na obdobné situace v budoucnu. Uspořádali jsme pro ně několik seminářů
na ve venkovním prostředí (např. v Riegrových sadech, a na Parukářce)
a komentovaných procházek po Praze a okolí.
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Témata našich seminářů pro seniory v roce 2020 se týkala témat např. z oblasti
zdravého životního stylu nebo cestování, jejichž nedílnou součástí jsou aktivity
zaměřené na trénování paměti. Dále jsme realizovali workshopy zaměřené na zásady
poskytování první pomoci pro seniory či osvětové semináře na téma obrany proti
nekalým obchodním praktikám či na prevenci některých civilizačních onemocnění.
Semináře jsme realizovali např. pro seniory z MČ Praha 3 (ČPS Řehořova 10, Klub
seniorů Celesta, DPS Krásova 4 aj.) nebo pro seniorské kluby MČ Praha 17 a dále v Klubu
aktivního stáří Záhřebská 15 (MČ Praha 2). Po podzimním zhoršení epidemiologické
situace jsme naše aktivity přesunuli do online prostředí, kde jsme začali pořádat
webináře.

V rámci projektu Spolu tudy za sluncem jsme pro seniory organizovali tematické
vycházky po Praze a okolí.
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• FINANČNÍ VÝKAZY
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https://spolutudy.cz
https://www.facebook.com/SpoluTudy/
SpoluTudy, z.ú.
se sídlem Kubelíkova 1477/17, 130 00 Praha 3
kancelář: Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3
IČ: 06990797, tel.: +420 602 421 247
e-mail: info@spolutudy.cz
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