Výroční zpráva za rok 2014, Mezi námi, o.p.s.

Základní údaje
POSLÁNÍ:
Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě
jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.
Název: Mezi námi, o.p.s.
Datum vzniku: 12. listopad 2013
Sídlo: Nad Želivkou 903, Nebušice, 164 00, Praha 6
IČO: 02267217
Bankoví spojení: 2727272727/0300 vedený u Poštovní spořitelny
Společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem
v Praze oddíl O, vložka 1254
kancelář: Československého exilu 1888/4, Praha 4 Modřany
www.mezi-nami.cz
info@mezi-nami.cz
mobil 777252505
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Jak to děláme
Podporujeme vytváření skupin ve spolupráci s pracovníky domovů seniorů a mateřských či
základních škol s přihlédnutím k místním podmínkám. Na setkání jsou přítomni zástupci
nejméně tří generací. Jednotlivé činnosti v rámci setkání jsou vedeny skupinově, aktivity jsou
plánovány s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí a seniorů a jsou operativně
přizpůsobovány aktuálním potřebám a možnostem účastníků (únava, zdravotní stav, počet
dětí/seniorů apod.). Náš program je nastaven tak, aby navazoval na činnosti v seniorských
zařízeních a odpovídal vzdělávacímu plánu předškolních a školních zařízení. Setkání se obvykle
konají jednou za 3–4 týdny a v mezidobí probíhají přípravy. Při realizaci projektu se pedagogové
a vychovatelé snaží přiblížit dětem pohled seniora na jejich činnosti (ve smyslu „jak (by) to
asi dělali babičky/dědečkové, o čem přemýšlejí, co je napadá“ apod.). Děti se při setkáních
přirozeně učí, že i senioři potřebují naši péči. Stejně tak i u seniorů není mezigenerační setkání
jen o konkrétní aktivitě či době, kterou senior ve společnosti dětí stráví.

Orgány společnosti:
Statutární orgán – ředitelka
Mgr. Linda Obrtelová
Mezi námi, o.p.s., je vyústěním mé dosavadní profesní cesty, mého vzdělání a osobního
přístupu k životu. Mám velké štěstí, že se mi povedlo potkat ve správný čas správné lidi, kteří
vidí věci podobně jako já. Dohromady se nám povedlo založit tuto iniciativu, vdechnout jí život
a ovlivňovat její další růst. Těší mě dávat dohromady lidi, umožnit a pomoci jim naplnit jejich
čas novými podněty a emocemi. Z našeho života je stále více vytěsňováno sdílení společných
chvil různými generacemi. Proto, máte-li chuť dělat něco jinak a možná to i děláte, budeme
rádi, pokud se přidáte a budete Mezi námi. Důležité přitom je dělat věci v rovnováze, být partnery - každý by
měl do toho dát to, co se zpětně stane přínosem pro jeho vnitřní spokojenost nebo osobnostní vývoj.
Správní rada
Ing. Tomáš Jirgl – zakladatel, člen správní rady
Nápad, že i já bych mohl přispět k propojování generací, jsem dostal při jednom putování
po Orlických horách. Další inspirací pro mě byla paní ředitelka firemní školky PampeLiška
ve Strašnicích, kam chodí mí dva synové a kde obdobné aktivity již probíhají. Dali jsme
dohromady partu fajn lidí, kteří se na rozvoji naší společnosti podílejí tak, jak jim to nejlépe
vyhovuje: řízením chodu společnosti, finančními prostředky, organizováním akcí nebo šířením
našich myšlenek a nápadů. Budu rád, když se i vy rozhodnete být Mezi námi nebo když u nás
najdete inspiraci k obdobným aktivitám.
Ing. Vladimír Staňura
Budu mít radost, když přineseme radost…

Ing. Radek Hájek
Do aktivit na podporu spojování generací a obecně podpory lidí, kteří to potřebují, se zapojuji rád a dlouhodobě.
Chtěl jsem od nahodilosti přejít k něčemu trochu více systematickému, a proto jsem se zapojil. Práce pro
druhé je pro mě cestou k naplnění podvědomého cíle, jímž je dosažení rovnováhy mezi věcmi a jevy, které
mě obklopují.
Dozorčí rada
RNDr. Jan Bím
průvodce duchovní transformací
lidí a firem,
www.janbim.cz

Jan Binar
ředitel McCann Prague,
www.mccann.cz

Ing. Ivan Egyed
ředitel ekonomického odboru
Českomoravské stavební spořitelny

Členové správní a dozorčí rady vykonávali své funkce bez nároku na honorář a v roce 2014 jim nebyly
poskytnuty žádné naturální ani finanční požitky. Jejich funkce jsou čestnými funkcemi. Správní rada kromě
výkonu své funkce i financovala ze svých prostředků chod a rozvoj organizace Mezi námi, o.p.s.
Svou dobrovolnou činností bez nároku na honorář nám dlouhodobě přispívají: Ing. Hana Staňurová – vedení
účetnictví • Veronika Rose – fotografka www.veronika-rose.cz • Mgr. Andrea Pacltová – právní kancelář
• Reklamní agentura Mc Cann Prague
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Mezigenerační střetávání
Před nedávnem jsem si pro sebe zpracovával svůj osobní příběh. Vzpomínal jsem na jednotlivá období mého
života, na konkrétní události a také na lidi, kteří mne nejvíce ovlivnili. Uvědomil jsem si, že skoro nejvíce mne
do dospělého života ovlivnila paní Majerová. Byla to sousedka, v době mého dětství měla něco přes 70 let.
Moji rodiče museli chodit oba do práce a paní Majerová nás hlídala. Říkali jsme jí „babička Majerová“. Naše
skutečné babičky byly kdesi na Moravě a paní Majerová nám je plně nahradila. Vařila nám obědy, starala se
o to, jestli jsme dobře oblečeni a všechny podobné „dospělé věci“. Hlavně si ale s námi, se mnou a mými dvěma
bratry, povídala. Povídala nám o tom, jaké to bylo za jejího mládí, jak její manžel rukoval do války, jak přišlo
gestapo i jak přijeli v květnu Rusové. Nejčastěji nám ale povídala pohádky a četla rytířské příběhy. Aniž jsme
si to uvědomovali, vtiskovala nám těmito příběhy paměť našeho národa, ideály rytířskosti, slušného chování,
chrabrosti. Svým něžným nekonfliktním přístupem nás prakticky, bez mentorování učila pravé lidskosti.

Dnes pracuji jako kouč a duchovní průvodce. Poslouchám stovky lidských příběhů. Zjišťuji, že skoro všichni, kteří žijí v podstatě spokojený
život, měli v dětství nějakého starého člověka, nejčastěji dědu nebo babičku, kteří je měli rádi a hlavně si s nimi hodně povídali. Z příběhů
mých klientů i z mého vlastního příběhu vidím, že setkávání s laskavým starým člověkem, který vypráví o svém životě a čte pohádky či
legendy, je důležitým faktorem pozdějšího šťastného života v budoucnosti. Dokonce i kniha Koncept kontinua, která pojednává o výchově
dětí u amazonských indiánů, ukazuje, že rodiče jsou důležití pro to, aby se člověk naučil dobře praktickému životu, staří jsou důležití pro
to, aby pochopil skutečné hodnoty v životě a žil spořádaně a šťastně.
Dnes žijeme ve zvláštní rychlé a ekonometrické době. Generace žijí od sebe odděleně, na setkávání není čas. Řeší se hlavně věci, které
přinášejí měřitelné ekonomické výsledky. Místo starých moudrých lidí, se péče o děti svěřuje televizi, počítačům a elektronickým hrám.
Staří se často „odkládají“ do míst, kde nejsou vidět a slyšet. Přitom většina z nich je plná životních zkušeností a lidské moudrosti, ale
nemají je komu předat. Současně pro své stáří potřebují radost a hravost malých dětí. Staří a mladí se potřebují navzájem.
Proto jsem měl velkou radost, když mi Tomáš Jirgl řekl o projektu Mezi námi a s vděčností jsem přijal roli v dozorčí radě. Myslím, že je
to příležitost, jak umožnit velkému počtu dětí objevit svoji „babičku Majerovou“ a tím snáze najít cestu k dobrému a šťastnému životu.
Na projektu se mi velmi líbí rovnovážná role všech tří generací. Žádná není v roli „čistého příjemce“ – jakéhosi chudáčka, kterému musí
ostatní pomáhat. Staří přinášejí dětem moudrost, děti starým živost a bezpodmínečnou radost ze života. Střední generace přináší energii,
která umožňuje setkání a současně od starých i mladých získává jejich dary moudrosti a radosti.
Přeji Mezi námi úspěšné zvládnutí hektického počátku a přechod do rutinní radostné práce, která přinese alespoň zrnko moudrosti
mnoha dětem a radost ze spontánností řadě starých lidí.
Jan Bím
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Poděkování a plány na rok 2015
V minulosti bylo běžné, že celé rodiny, tedy i více generací, žily pod jednou střechou. Bylo běžné společně
trávit čas, děti slyšely své prarodiče vzpomínat, ale také je viděly ze života odcházet. Vzájemná mezigenerační
setkávání v sobě nesou nejen náhradu normálnosti sociálních vazeb a kontaktů, ale mají v sobě i enormní
potenciál pro osobní růst, a to všech zúčastněných stran – dětí, seniorů i dospělých.
Obecně prospěšná společnost Mezi námi chce, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby
si rozuměli a společně se navzájem obohacovali svými zážitky a životními zkušenostmi. Setkávání mezi
generacemi probíhají na čistě nekomerční bázi a jsou založena na vzájemné dobrovolnosti, sdružení bylo
v roce 2014 provozováno a financováno pouze dobrovolníky bez veřejných či firemních dotací.
Hledali jsme cesty, jak propojit skupiny lidí, které se bez generace střední obtížně setkají a natož, aby se
setkávali pravidelně. Hledali jsme možnosti, jakým způsobem učit nejen naše děti úctě a respektu, jak jim říci,
že je normální starat se o druhé, že je normální mluvit s nimi a vzájemně se poznávat. Bohužel ne každý má
to štěstí mít své vlastní prarodiče a mít je tak blízko, že je možné je často potkávat a čerpat tu neskutečnou
moudrost, kterou tito lidé mají.
Veřím, že se nám podařilo ověřit si skutečné potřeby a přání zúčastněních zařízení, na jejichž základě jsme
úspěšně propojili přes 30 mezigeneračních skupin, zatím převážně v Praze a okolí, které se pravidelně
potkávají při různých společných aktivitách. Přispěli jsme tedy k téměř 1500 mezigeneračním interakcím
mezi dětmi a seniory.
V roce 2015 jsme připraveni přenést tuto myšlenku mezigneračních potkávání na více než 100 skupin po celé
České republice. Víme, že tento cíl je velmi ambiciózní, a uvědomujeme si, že k jeho dosažení již nestačí naše
vlastní zdroje. Proto nás čeká nový úkol – získat a zapojit veřejné instituce a najít další zdroje financování.
Děkuji všem dobrovolníkům, že věnují svůj čas a své cenné zkušenosti a pomáhají nám tvořit organizaci
takovou, jaká je, organizaci, která stojí na zkušenostech lidí různých oborů, organizaci otevřenou novým
podnětům, organizaci transparentní. Organizaci, která umožní každému se zapojit právě tak, jak chce, může
a umí.
Linda Obrtelová
linda@mezi-nami.cz
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Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, bez jejichž ochoty pomoci, zkušeností nebo finančních prostředků
by Mezi námi nebyla taková jaká je.
Děkujeme všem finančním dárcům, kteří přispěli na organizaci, pomůcky a materiály pro mezigenerační
skupiny.
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Závěrečné slovo zakladatele
Dámy a pánové,
inspirací pro založení společnosti Mezi námi pro mě byla zejména školka Pampeliška, kam chodí mí dva synové
a kde obdobné aktivity již probíhají. Po dlouhé době, kdy ve mně zrála myšlenka na působení v charitativní
oblasti, jsme se v roce 2013 pustili se skupinou několika přátel do přípravných aktivit. Byl to proces náročný,
ale protože jsme všichni viděli zcela jasně, co chceme v oblasti mezigeneračního setkávání dělat, tak jsme
všechny administrativní záležitosti zvládli. Dokonce se nám již povedlo začít přípravy pro setkávání v několika
domovech seniorů a mateřských školkách. V roce 2014 jsme začali seznamovat první skupiny a když jsme
v listopadu slavili 1. výročí, měli jsme za sebou propojení více jak dvaceti mezigeneračních skupin, zatím
převážně v Praze a okolí, které se pravidelně potkávají při různých společných aktivitách.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří nám pomáhají ve svém volném čase a bez nároku na honorář.
Nadšení a zájem, které jsem cítil, mě utvrzují v tom, že děláme správnou věc. Jsem přesvědčen, že nás
v roce 2014 uvidíte v mnoha domovech seniorů, školkách a školách, a jsme připraveni nastavit celý koncept
mezigeneračního setkávání tak, aby se každý, kdo bude mít zájem, k nám mohl přidat.
Poděkování patří všem a zvláště těm,
kteří nám v roce 2014 pomohli
a jsou tak s námi MEZI NÁMI
Tomáš Jirgl

Podporujeme pravidelné setkávání lidí všech generací.
Buďte s námi MEZI NÁMI www.mezi-nami.cz
Naše facebookové stránky si můžete prohlédnout i bez registrace: www.facebook.com/mezinamiops

