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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 ale 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 

z důvodu věku – osoby 55+ a seniory. V režimu sociálního podniku poskytujeme služby 

pro rodinu a domácnost (společnice pro seniory a hospodyně).  

 

Díky pravidelnému kontaktu s rodinami pečujícími o seniory máme velmi dobré 

povědomí o potřebách starších osob, osaměle žijících nebo ohrožených sociální izolací. 

Protože poskytujeme i práci lidem v seniorském věku, v každodenní praxi se věnujeme 

i potřebám těchto lidí, kteří často bojují s nízkými příjmy a exekucemi. Seniorům 

a rodinným pečujícím nabízíme vzdělávací a osvětové programy zaměřené na aktivní 

přístup k vlastnímu životu, bezpečí a prevenci kriminality, zdravý životní styl, podporu 

duševního zdraví, rozvoj mezigeneračních vztahů a další.   

 

Od roku 2021 poskytujeme napříč kraji ČR canisterapeutické služby seniorům ohroženým 

sociální izolací a rozvíjíme programy zaměřené na posílení mezigeneračních vztahů 

v rámci společných setkání dětí a seniorů s caniterapeutickými týmy.  

 

Při realizaci projektů spolupracujeme nejen s naší mateřskou organizací Celesta Praha, 

ale i s dalšími subjekty, mezi něž patří např. pacientské spolky, jako České ILCO a KOPAC  

nebo spolek zaměřený na canisterapeutické služby pro děti Bratrstvo psích tlapek. 

Při realizaci canisterapeutických programů spolupracujeme s poskytovateli sociálních 

služeb a základními školami. 

 

O veškerých aktivitách ústavu informujeme na webových stránkách na webu ústavu  

https://spolutudy.cz.  a na FB https://www.facebook.com/SpoluTudy. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE  
 

SpoluTudy, z.ú. 

Sídlo: Kubelíkova 1477/17, 130 00 Praha 3,  

Provozovna: Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3 

IČO: 06990797 

 

Telefon: +420 602 421 247 

E-mail: info@spolutudy.cz 

ID datové schránky: 32u8abf 

Web: https://spolutudy.cz 

https://www.facebook.com/SpoluTudy 

 

Číslo účtu: 2301420083 /2010 

 
 

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 2021 

 

I. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OBLASTI SLUŽEB PRO RODINU A DOMÁCNOST 

Ústav poskytuje v režimu sociálního podniku službu společnic pro seniory a hospodyň 

do domácnosti. Také v roce 2021 jsme na pozicích společnic pro seniory a hospodyň 

zaměstnávali osoby v seniorském věku. Vzhledem k nepříznivému vývoji 

epidemiologické situace a nutnosti omezování osobních kontaktů bylo však poskytování 

těchto služeb v roce 2021 výrazně utlumeno. 

 

Společnice pro osamělé seniory 

Služba společnice je určena rodinám pečujícím 

o seniory, osobám s omezenými sociálními kontakty, 

jejichž rodina je vzdálená od místa jejich bydliště, 

a dále starším osobám, jejichž rodina je velmi 

pracovně vytížená nebo je dočasně nepřítomna např. 

z důvodu dovolené apod.  

Společnice osamělým seniorům poskytují následující 

podporu:  

Společnost v domácnosti seniora, povídání, 

naslouchání, předčítání, hraní společenských her, 

doprovody – např. na procházku, do divadla, na výlet, 

do knihovny, kavárny apod., pomoc při péči o domácí 

mazlíčky aj. 

 

Hospodyně do domácnosti 

Hospodyně/pomocnice do domácnosti zajišťují běžný I hloubkový úklid a další činnosti 

spojené s každodenním chodem domácnosti (praní, žehlení, obstarání běžných drobných 

nákupů a pochůzek apod.). S pomocí hospodyně zbývá klientům čas a prostor věnovat 

se osobnímu životu a zálibám. 
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II. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY 

Tak jako v předešlém 

období, tak i v roce 2021, 

bylo cílem naší činnosti 

zapojení seniorů všech 

věkových skupin do vzdělá-

vacích a volnočasových 

aktivit s přihlédnutím k je-

jich aktuálním potřebám 

a možnostem. Na realizaci 

našich osvětových aktivit se 

podíleli také odborníci 

ze spolupracujících pa-

cientských organizací, jako 

např. spolek stomiků České 

ILCO či Spolek pro léčbu konopím KOPAC aj. 

 

1) Název projektu: Osvěta v oblasti zdravého životního stylu seniorů a jejich 

bezpečnosti v období zdravotních krizí 

Období realizace: 1. 1. 2021-31.12.2021 

 

Cílem projektu byla osvěta 

a informovanost seniorů 

vedoucí k osvojení a prak-

tickému využívání znalostí 

a dodržování pravidel 

v oblasti zdravého a bez-

pečného života v období 

zdravotních krizí, a dále 

motivace seniorů k jejich 

aplikaci a dodržování tak, 

aby si uchovali co nejdéle 

maximální soběstačnost 

při zajišťování svých 

životních potřeb. Aktivity       
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projektu byly zvoleny tak, aby 

senioři získali dostatečné 

pemzum informací 

potřebných k tomu, aby 

po dobu, kdy zůstávají 

ve svých domovech izolováni 

od okolního světa a často 

i od svých blízkých, dokázali 

být v maximálně možné míře 

soběstační při zajišťování 

svých běžných potřeb a aby 

věděli, že uzavřeni doma 

s počítačem a internetem si 

zdaleka nemusejí připadat 

bezmocní a odstřižení 

od světa. Je důležité, aby senior věděl, kam se obrátit o radu a pomoc a že z domova se dá 

např. pohodlně nakoupit, popovídat si s přáteli i objednat jídlo nebo film.  Aktivity jsme 

koncipovali tak, aby účastníci získali ucelený přehled, jak lze vše bezpečně nastavit 

a zadat, a zároveň jim poskytnout konkrétní odkazy na jednotlivé služby. V průběhu 

aktivit byl seniorům poskytnut mj. i prostor konzultovat své obavy a také čas 

pro individuální dotazy a sdílení zkušeností. Účastníci získali informace a rady, kde 

mohou hledat odbornou pomoc nebo podporu.  

 

Aktivity projektu vycházely ze specifických potřeb cílové skupiny starších osob a seniorů, 

přičemž jednotlivá témata seminářů byla zvolena na základě našich znalostí potřeb 

seniorů získaných v průběhu každodenního kontaktu s touto cílovou skupinou. V období 

omezení osobních setkání z důvodu zhoršení epidemiologické situace jsme aktivity 

realizovali formou online interaktivních webinářů. Senioři tuto změnu vnímali velmi 

pozitivně, protože tak měli možnost udržovat i v období zákazu prezenčních akcí 

a uzavření seniorských klubů kontakty se svými přáteli, v průběhu online aktivit sdílet své 

názory a v rámci závěrečných diskuzí si popovídat se svými vrstevníky. Dotace byla 

využita na přípravu a realizaci 8 online webinářů a workshopů realizovaných na území 

HMP na následující témata: 

- Bezpečné chování v období zdravotních krizí 

- Poruchy příjmu potravy ve stáří 

- Teorie a praxe léčby konopím 

- Zdraví začíná ve střevech – prevence střevních onemocnění 

- Zásady poskytování první pomoci pro seniory 
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Aktivity projektu, kterého se zúčastnilo 106 osob 60+, byly podpořeny z grantu 

Magistrátu hlavního města Prahy z Programu na podporu vzdělávání seniorů na území 

hlavního města Prahy. 

 

 
2) Název projektu: Jak se bránit nekalým obchodním praktikám a manipulaci 

ve vztazích 

Období realizace: 1. 1. 2021-31.12.2021 

 

Obecným cílem projektu 

bylo přispět k prevenci 

zneužívání seniorů jako 

“snadných” obětí nekalých 

obchodních praktik tzv. 

„šmejdů“ a manipula-

tivního jednání, s nímž se 

senioři mohou běžně 

setkávat v blízkých vzta-

zích, běžné komunikaci 

nebo i v zařízení služeb, 

které vyžívají (např. 

sociální či zdravotní 

služby).  K tomuto cíli jsme 

přispěli realizací 8 praktických seminářů/webinářů pro seniory napříč ČR, které jim, 

kromě nezbytného informačního základu, poskytly prostor také pro nácvik dovedností, 

potřebných pro obranu vůči manipulaci a nekalým obchodním praktikám tzv. šmejdů, 

kteří se v poslední době nápadně často pohybují i v online prostředí a využívají obav 

seniorů ze současné epidemiologické situace, nabízejí např. neetické smlouvy o dodávce 

energií (tzv. „energošmejdi“ apod.). Semináře obsahově zahrnovaly jak teoretické 

poznatky, tak i zkušenosti z praxe. Aktivity byly vedeny tak, aby se senioři naučili 

asertivně bránit manipulátorům a odmítat nabídky podvodných prodejců, aby byli lépe 

připraveni odolávat pokusům o jejich zneužívání. Účastníci aktivit měli nejen možnost 

získat dostatek relevantních informací z dané oblasti, ale i konzultovat své obavy 

a dozvědět se, kde mohou v případě potřeby hledat odbornou pomoc nebo podporu. 

Důležitý byl pro ně rovněž dostatečný prostor pro sdílení a individuální dotazy, čehož 

hojně využívali. V průběhu aktivit získali účastníci funkční a faktické znalosti a potřebné 

kompetence přispívající k prevenci zneužívání seniorů jako “snadných” obětí nekalých 

obchodních praktik.  



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 

 

Stránka 7 

 

Vzhledem k tomu, že část 

aktivit byla a z důvodu 

nepříznivé epidemiologické 

situace realizována formou 

online webinářů, jejichž 

územní působnost je 

celostátní, byla účast 

na aktivitách projektu 

umožněna nejen seniorům 

v původně plánovaných 

5 krajích, ale i dalším 

osobám 60+ napříč celou 

ČR.  

Aktivity projektu byly 

podpořeny MPSV z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských 

a proseniorských organizací s celostátní působností. Dotace byla použita na realizaci 

8 seminářů/webinářů, v jehož průběhu bylo podpořeno celkem 117 osob 60+.  

 

3) Název projektu: Canisterapie pro seniory ohrožené sociální izolací 

a osamělostí 

Období realizace: 1. 7. 2021-31.12.2021 
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Cílem projektu bylo 

především významně 

přispět k redukci pocitů 

osamělosti u seniorů, kteří 

se do projektu zapojí, snížit 

riziko jejich dlouhodobé 

sociální izolace, a přispět 

tak k zlepšení kvality jejich 

života.  

Proti pocitům osamělosti 

a sociální izolace lidí 

v seniorském věku jsme 

využívali ověřených metod 

canisterapie, a to jak jejích 

individuálních i skupi-

nových forem. Projekt jsme realizovali v pěti krajích ČR (Hl. m. Praha, Středočeský kraj, 

Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj.  

 

V rámci projektu byly realizovány 

následující aktivity, v jejichž průběhu 

bylo celkem podpořeno 352 osob: 

 

- 60 individuálních canisterapeutických 

návštěv v domovech pro seniory 

v 5 krajích ČR v rozsahu 2 hodin 

- 10 skupinových canisterapeutických 

setkání v klubech pro seniory, klubech 

při DPS či zařízeních pro seniory v 5 krajích 

ČR 

- 3 mezigenerační setkání s programem 

zaměřeným na canisterapii pro seniory 

a děti v Praze a Zlínském kraji. 

 

Zájem o canisterapii překonal naše původní 

očekávání. Poptávka zařízení pro seniory 

výrazně převyšovala kapacitní možnosti 

projektu. 
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Senioři na psí terapeuty 

reagovali velmi otevřeně 

a pozitivně, canistera-

peuttickým týmům se při 

práci dařilo navázat 

zpravidla poměrně záhy 

bezprostřední kontakt se 

seniory a komunikovat 

s nimi v bezpečném a dů-

věrném prostředí. Pravi-

delný kontakt se psy 

životům osamělých 

seniorů poskytl novou di-

menzi, program, na který se těšili a v jehož průběhu byl vytvořen prostor k sdílení radosti 

z pozitivního kontaktu se psem a vstřícným canisterapeutem. 

 

Rovněž realizovaná mezi-

generační setkání měla 

u účastníků velký úspěch. 

Do jejich realizace jsme 

zapojili část seniorů jako 

asistenty na jednotlivých 

stanovištích, kde byly 

pro děti organizovány 

soutěže a jiné aktivity 

tematicky zaměřené 

na vztah k psům a péči o ně. 

Děti se učily, co je potřeba 

mít a znát při péči o psa, 

jaká pravidla chování 

a bezpečnosti je třeba 

dodržet, senioři jim předčítali příběhy o psech. Do programu byly zařazeny také pohybové 

hry a tipovací soutěže. Vrcholem programu byl pak pro děti a jejich prarodiče přímý 

kontakt s canisterapeutickým psem a jeho průvodcem. Kromě bezprostředního efektu 

vnímáme také značný přínos projektu v tom, že větší otevřenost a radost seniorů 

ze společného kontaktu s canisterapeuttickými týmy i dětmi se přenáší do dalších vztahů 

a do otevřenosti k dalším novým aktivitám a kontaktům. Projekt byl finančně podpořen 

MPSV z dotačního programu VÚA. 
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FINANČNÍ VÝKAZY 
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Poděkování za podporu a spolupráci v roce 2021 

Podpořili nás: 
  

                        

                                              

a soukromí dárci. 

 

VELICE DĚKUJEME A OCEŇUJEME POMOC VŠECH DÁRCŮ, BEZ JEJICHŽ PODPORY 
BY NEBYLA ČINNOST NAŠÍ ORGANIZACE NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI MOŽNÁ. 

 
 
 
 
Chcete nás podpořit?  
 
Pokud po pročtení této výroční zprávy máte dojem, že naše práce je smysluplná a užitečná 
a že nějakou formou hájíme také Vaše zájmy a práva, budeme velmi rádi, když 
se rozhodnete nás podpořit.  
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SpoluTudy, z.ú. 
e-mail: info@spolutudy.cz 


