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ODBORNOST, KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ, UDRŽITELNOST

Základní údaje
POSLÁNÍ:
Podporujeme pravidelná, plánovaná propojování generací 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
Bankovní spojení: 2727272727/0300 (Poštovní spořitelna)

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl O, vložka 1254.

Kancelář: Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha 4 Modřany

Transparentní účet pro veřejnou sbírku: 5151515151/0300 (osvědčení vydáno Magistrátem hl. m. Prahy
dne 10. září 2015 - S-MHMP/1447385/2015, čj. 1601745/2015)
www.mezi-nami.cz
info@mezi-nami.cz
facebook.com/mezinamiops
twitter.com/mezinamiops
instagram.com/mezinamiops

mobil 777 252 505



Co děláme a proč

Podporujeme pravidelná setkávání generací seniorů, dětí a lidí v produktivním věku na základě jejich 
vnitřní motivace, v místní komunitě, s cílem všestranného obohacení a uznání ve vzájemné úctě. Jednotlivé 
mezigenerační programy jsou připravovány a vedeny s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí  
a seniorů. 

Mezigenerační aktivity jsou pro seniory volnočasovou aktivitou, aktivizační a prožitkovou složkou, jež napomáhá 
ke zlepšení kvality života spoluobčanů v seniorském věku, je prevencí pocitu sociálního vyloučení, osamění 
a izolace.

Mezigenerační aktivity učí děti úctě, respektu a lásce k seniorům a ostatním generacím. Senioři se stávají 
jejich „kamarády“, děti se přirozeně učí, že ve společnosti žijí i osoby, které potřebují naši ohleduplnost a péči.



ORGÁNY SPOLEČNOSTI:
STATUTÁRNÍ ORGÁN – ŘEDITELKA

Mgr. Linda Obrtelová

SPRÁVNÍ RADA

Ing. Tomáš Jirgl – zakladatel,  
člen správní rady

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Staňura 
předseda správní rady

 

Pavel Šiška 
člen správní rady  



Členové správní a dozorčí rady vykonávali své funkce bez nároku 
na honorář a v roce 2016 jim nebyly poskytnuty žádné naturální 
ani finanční požitky. Jejich funkce jsou čestnými funkcemi. Správní 
rada kromě výkonu své funkce také financuje ze svých soukromých 
prostředků chod a rozvoj organizace Mezi námi, o.p.s.

Pavel Šiška 
člen správní rady  

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

DOZORČÍ RADA



Jaký byl rok 2016? Jednoznačně velice úspěšný! 

Program Povídej

Mezigenerační setkání se konají pravidelně jednou za 3 až  4 týdny, náplní jsou společné činnosti zaměřené 
na aktivizaci seniorů a poznávání dětí, vzájemnou interakci a komunikaci. Skupinu tvoří senioři z domů/klubů 
pro seniory a děti z mateřských škol či nižších ročníků základních škol. Společné aktivity jsou různorodého 
charakteru a vztahují se k ročnímu období, programu školky či školy a specifikám dané skupiny.5
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Program Přečti

Další stěžejní mezigenerační aktivitou je program Přečti, v jehož rámci pro partnerské mateřské školy 
vyhledáváme a školíme seniory pro předčítání knih nebo vyprávění příběhů. V průběhu roku 2016 - v pilotním 
období tohoto programu - se zapojilo 21 mateřských škol z Prahy 4, Prahy 6, Prahy 7, Prahy 11, Prahy 2 a Mostu. 
Seniory zapojujeme i do dalších mezigeneračních aktivit. Setkávají se také v Klubu pohádkových čtecích babiček 
a dědečků, kde mají příležitost sdílet své zážitky, vyměňovat knihy a předávat si své zkušenosti, kde jim odborní 
pracovníci naší o.p.s. poskytují metodické vedení a kde v neposlední řadě vznikají nová přátelství.

Další činnost

Nedílnou součástí naší činnosti je otevírání témat důležitosti mezigeneračního dialogu a potřebnosti zdravých 
mezigeneračních vztahů.

Pro pracovníky zapojených seniorských a školských zařízení jsme v roce 2016 (leden, listopad) připravili dvě 
pracovní setkání. Hlavními tématy bylo fungovaní mezigeneračních skupin, možná úskalí a naopak osvědčené 
zkušenosti. Vzhledem k tomu, že obě cílové skupiny klientů (senioři i děti) jsou velmi specifické z hlediska přístupu 
a komunikace a pracovníci pracují většinou s cílovou skupinou samostatně, je předávání těchto informací velice 
důležité jak z hlediska sdílení zkušeností, tak jako jistá forma supervize a získání zpětné vazby.
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Pro veřejnost

V roce 2016 jsme naše mezigenerační 
aktivity prezentovali mj. na výstavách, 
na nichž jsme pomocí bohaté 
fotodokumentace a společných výrobků 
představili mezigenerační skupiny 
fungující v daných lokalitách a přiblížili 
tak přátelskou atmosféru na setkáních. 
Vždyť obrázky a výrobky, které vznikly 
během společných aktivit, dokážou 
o smyslu a významu našich činností 
povědět víc než ta sebekrásnější slova.

Začali jsme se věnovat propojování generací ve veřejném prostoru a nabízíme ochutnávku společného tvoření 
v dílničkách (v rámci akce Advent na Výstavišti v Praze Holešovicích a Běh s AVL v parku Ladronka).

Ocenění

V soutěži Neziskovka roku 2016 jsme se probojovali mezi 5 semifinalistů v kategorii malá neziskovka.

Program mezigeneračních setkání Povídej získal 3. cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2016 (cena odborné poroty). 
 
Firemní školky, s.r.o., které jsou dlouhodobě zapojeny do našich mezigeneračních programů, získaly čestné 
uznání od odborné poroty projektu Vizionáři 2016 za společenský přínos v oblasti mezigenerační výměny informací  
a vzdělávání. Společně jsme rovněž vytvořili kalendář prezentující mezigenerační skupiny dětí z Firemních 
školek a “jejich” seniorů.

leden-únor

na Úřadu městské 

části Praha 10 na Úřadu městské 

části Praha 7 na veletrhu sociálních 

služeb Prahy 12 na Úřadu městské 

části Praha 4

v Domově pro seniory 

Chodov

 
v Galerii 1

březen-duben srpen září listopad-prosinec
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Obec Sulice 

Děkujeme všem partnerům  podporovatelům za jejich předávané zkušenosti a ochotu pomoci:

Pro bono: Ing. Hana Staňurová – vedení účetnictví • Veronika Rose – fotografka www.veronika-rose.cz
• reklamní agentura McCann Prague • Mirka Burešová - tvorba a editace textů • Pavlína Sommerová – PR
a FR konzultace • Mgr. Andrea Pacltová – právní kancelář • Markéta Novotná - konzultace v oblasti využití
sociálních sítí

Děkujeme všem finančním dárcům, firmám a nadacím, kteří přispěli v celkové výši 617.307 Kč na materiál,
pomůcky a realizaci a rozvoj mezigeneračních aktivit Mezi námi.

Děkujeme orgánům státní správy a územní samosprávy za finanční podporu při rozšiřování našich
mezigeneračních programů v celkové výši 603.760 Kč.

Děkujeme všem pracovníkům mateřských a základních škol a zařízení pro seniory, kteří s námi spolupracují
a v roce 2016 se podíleli na realizaci mezigeneračních setkání. Bez nich by to opravdu nešlo. Velice si jejich
nezištné práce vážíme!

Děkujeme našim dobrovolníkům - „našim babičkám a dědečkům“, kteří chodí každý týden předčítat dětem
do mateřských škol.

Děkujeme také všem, kteří se našich mezigeneračních aktivit účastnili, jejich rodinám, které myšlenku
podporovaly, tedy celým komunitám v místě konání setkání.

Závěrem bych chtěla poděkovat kolegyním za jejich osobní přístup, nasazení, nápady a energii, bez kterých
by Mezi námi nebyla taková, jaká je! Jsem ráda, že spolu můžeme pracovat a tvořit skvělý tým.

Linda Obrtelová
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řádek

b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

Mezi námi, o.p.s.

Nad Želivkou 903
164 00 Praha 631.12. 2016

ROZVAHA

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

(v tisících Kč)

02267217
IČO

1 2
AKTIVA

sestavená k

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

obecně prospěšná společnost
Právní forma

001Dlouhodobý majetek celkemA.

002I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA.I.

003(012)Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1.

004(013)Software2.

005(014)Ocenitelná práva3.

006(018)Drobný dlouhodobý nehmotný majetek4.

007(019)Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek5.

008(041)Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku6.

009(051)Poskytnuté zálohy  na dlouhodobý nehmotný majetek7.

010Dlouhodobý hmotný majetek celkemA.II.

011(031)Pozemky1.

012(032)Umělecká díla a předměty2.

013(021)Stavby3.

014(022)Hmotné movité věci a jejich soubory4.

015(025)Pěstitelské celky trvalých porostů5.

016(026)Dospělá zvířata a jejich skupiny6.

017(028)Drobný dlouhodobý hmotný majetek7.

018(029)Ostatní dlouhodobý hmotný majetek8.

019(042)Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek9.

020(052)Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek10.

021Dlouhodobý finanční majetek celkemA.III.

022(061)Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba1.

023(062)Podíly - podstatný vliv2.

024(063)Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3.

025(066)Zápůjčky organizačním složkám4.

026(067)Ostatní dlouhodobé půjčky5.

027(069)Ostatní dlouhodobý finanční majetek6.

029Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA.IV.

030(072)nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje1.

031(073)softwaru2.

032(074)ocenitelným právům3.

033(078)drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku4.

034(079)ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku5.

035(081)stavbám6.

036(082)samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…7.

037(085)pěstitelským celkům trvalých porostů8.

038(086)základnímu stádu a tažným zvířatům9.

039(088)drobnému dlouhodobému hmotnému majetku10.

040(089)ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku11.

215041 319Krátkodobý majetek celkemB.

042Zásoby celkemB.I.

043(112)Materiál na skladě1.

044(119)Materiál na cestě2.

045(121)Nedokončená výroba3.

046(122)Polotovary vlastní výroby4.

047(123)Výrobky5.

048(124)Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny6.

049(132)Zboží na skladě a v prodejnách7.

050(139)Zboží na cestě8.

051(314)Poskytnuté zálohy na zásoby9.

13052 44Pohledávky celkemB.II.

053 38(311)Odběratelé1.

054(312)Směnky k inkasu2.

055(313)Pohledávky za eskontované cenné papíry3.

13056 6(314)Poskytnuté provozní zálohy4.

057(315)Ostatní pohledávky5.

058(335)Pohledávky za zaměstnanci6.

059(336)Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj.7.

060(341)Daň z příjmu8.

061(342)Ostatní přímé daně9.

062(343)Daň z přidané hodnoty10.

063(345)Ostatní daně a poplatky11.

064(346)Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem12.

065(348)Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků13.

066(358)Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti14.

067(373)Pohledávky z pevných termínových operací a opcí15.

068(375)Pohledávky z emitovaných dluhopisů16.

069(378)Jiné pohledávky17.

070(388)Dohadné účty aktivní18.

071(391)Opravná položka k pohledávkám19.

202072 275Krátkodobý finanční majetek celkemB.III.

13073 20(211)Peněžní prostředky v pokladně1.

074(213)Ceniny2.

189075 255(221)Peněžní prostředky na účtech3.

076(251)Majetkové cenné papíry4.

077(253)Dlužné cenné papíry5.

078(256)Ostatní cenné papíry6.

080(261)Peníze na cestě7.

081Jiná aktiva celkemB.IV.

082(381)Náklady příštích období1.

083(385)Příjmy příštích období2.

215085 319 AKTIVA CELKEM                                  ř. 1 + 41
PREMIER system ver. X6.1 ©…



10 řádek
b

Stav k prvnímu
dni účet. období

Stav k posled.
dni účet. období

3 4
PASIVA

128086 248Vlastní zdroje celkemA.

248087 346Jmění celkemA.I.

248088 346(901)Vlastní jmění1.

089(911)Fondy2.

090(921)Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků3.

- 120091 -98Výsledek hospodaření celkemA.II.

- 120092Účet hospodářského výsledku1.

093 -98(931)Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení2.

094(932)Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let3.

87095 71Cizí zdrojeB.

096Rezervy celkemB.I.

097(941)Rezervy1.

098Dlouhodobé závazky celkemB.II.

099(951)Dlouhodobé úvěry1.

100(953)Emitované dluhopisy2.

101(954)Závazky z pronájmu3.

102(955)Dlouhodobé přijaté zálohy4.

103(958)Dlouhodobé směnky k úhradě5.

104(389)Dohadné účty pasivní6.

105(959)Ostatní dlouhodobé závazky7.

87106 71Krátkodobé závazky celkemB.III.

107 1(321)Dodavatelé1.

108(322)Směnky k úhradě2.

109(324)Přijaté zálohy3.

1110(325)Ostatní závazky4.

58111 46(331)Zaměstnanci5.

112(333)Ostatní závazky vůči zaměstnancům6.

24113 16(336)Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj.7.

114(341)Daň z příjmu8.

4115 3(342)Ostatní přímé daně9.

116(343)Daň z přidané hodnoty10.

117(345)Ostatní daně a poplatky11.

118(346)Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu12.

119(348)Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků13.

120(367)Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů14.

121(368)Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti15.

122(373)Závazky z pevných termínových operací a opcí16.

123 5(379)Jiné závazky17.

124(231)Krátkodobé úvěry18.

125(232)Eskontní úvěry19.

126(241)Emitované krátkodobé dluhopisy20.

127(255)Vlastní dluhopisy21.

128(389)Dohadné účty pasivní22.

129(249)Ostatní krátkodobé finanční výpomoci23.

130Jiná pasiva celkemB.IV.

131(383)Výdaje příštích období1.

132(384)Výnosy příštích období2.

215134 319(ř.86+95)PASIVA CELKEM

Odesláno dne: Razítko: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:Podpis odpovědné osoby:
28.03.2017Linda Obrtelová, Mgr.



11 hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Mezi námi, o.p.s.

Nad Želivkou 903
164 00 Praha 6

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2016

02267217
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

obecně prospěšná společnost
Právní forma

NákladyA.
Spotřebované nákupy a nakupované služby 454 454I.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek 107 1071.
Prodané zboží2.
Opravy a udržování3.
Cestovné 54 544.
Náklady na reprezentaci 4 45.
Ostatní služby 289 2896.
Změny stavu  zásob vlastní činnosti a aktivaceII.
Změna stavu  zásob vlastní činnosti7.
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb8.
Aktivace dlouhodobého majetku9.
Osobní náklady 876 876III.
Mzdové náklady 697 69710.
Zákonné sociální pojištění 179 17911.
Ostatní sociální pojištění12.
Zákonné sociální náklady13.
Ostatní sociální náklady14.
Daně a poplatky 3 3IV.
Daně a poplatky 3 315.
Ostatní náklady 8 8V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále16.
Odpis nedobytné pohledávky17.
Nákladové úroky18.
Kursové ztráty19.
Dary20.
Manka a škody21.
Jiné ostatní náklady 8 822.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba ra použití ezerv a…VI.
Odpisy dlouhodobého majetku23.
Prodaný dlouhodobý majetek24.
Prodané cenné papíry a vklady25.
Prodaný materiál26.
Tvorba a použití rezerv a opravných položek27.
Poskytnuté příspěvkyVII.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami28.
Daň z příjmůVIII.
Daň z příjmů29.
Náklady celkem 1 341 1 341



12 hlavní hospodářskáNázev ukazatele

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Činnosti
celkem

Mezi námi, o.p.s.

Nad Želivkou 903
164 00 Praha 6

Název a sídlo účetní jednotky

31.12. 2016

02267217
IČO

sestavený k

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

(v celých tis. Kč)

5 6 87

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

obecně prospěšná společnost
Právní forma

VýnosyB.
Provozní dotace 604 604I.
Provozní dotace 604 6041.
Přijaté příspěvky 467 467II.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 13 132.
Přijaté příspěvky (dary) 454 4543.
Přijaté členské příspěvky4.
Tržby za vlastní výkony a za zbožíIII.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy 150 150IV.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále5.
Platby za odepsané pohledávky6.
Výnosové úroky7.
Kursové zisky8.
Zúčtování fondů9.
Jiné ostatní výnosy 150 15010.
Tržby z prodeje majetkuV.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů12.
Tržby z prodeje materiálu13.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku14.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku15.
Výnosy celkem 1 221 1 221
Hospodářský výsledek před zdaněním - 120 - 120C.
Hospodářský výsledek po zdanění - 120 - 120D.

Odesláno dne: Razítko : Podpis odpovědné
osoby :

Datum sestavení:

PREMIER system ver. X6.1 ©…

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

28.03.2017Linda Obrtelová, Mgr.
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Příloha tvořící součást účetní závěrky
za zdaňovací období 01.01.2016 - 31.12.2016

Odstavec 1

Obchodní jméno účetní jednotky:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Právní forma účetní jednotky:
Předmět podnikání:
Datum vzniku účetní jednotky:

Jména a příjmení členů statutárních orgánů:
Statutární orgán - ředitelka -  Linda Obrtelová
                                  správní rada v počtu 3 členů -  Ing.Tomáš Jirgl, Ing. Vladimír Staňura, Ing. Pavel Šiška

Jména a příjmení členů dozorčích orgánů:
Dozorčí orgán se skládá ze tří členů:  Jan Bím,  Jan Binar,  Ivan Egyed

Popis zmeň a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:
V roce 2016 nebyla žádná změna ve správní radě.

Odstavec 3

Prům. přepočtený počet zaměstnanců během ÚO:
Osobní náklady:

Členové řídících orgánů (počet):
Osobní náklady:

Odstavec 4

Osoby, které jsou statutárním orgánem:
Ředitelka - Linda Obrtelová

Osoby, které jsou členové statutárních orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto orgánů:
Tomáš Jirgl
Vladimír Staňura
Pavel Šiška
Radek Hájek - bývalý člen

Osoby, které jsou členové jiných řídících a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto org.:
Osoby, které jsou členové jiných řídících a dozorčích orgánů, vč. bývalých osob a členů těchto org.:

Odstavec 5 a)

Použité účetní metody:
Pokud má nadace zásoby, jsou účtovány způsobem B. V roce 2016 neměla organizace žádné zásoby.

Způsob odpisování:
Organizace nemá žádný odpisovaný majetek.

Odstavec 5 c)

Způsob stanovení opravných položek:
V roce 2016 nebylo účtováno o opravných položkách.

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
V roce 2016 nebylo účtováno o cizích měnách.

Odstavec 7

Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti:
Pohledávky po lhůtě splatnosti činí: 0 tis. Kč
Závazky po lhůtě splatnosti činí: 1 tis. Kč. Tento závazek byl zaplacen počátkem ledna 2017

Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let:
Pohledávky ani závazky s dobou splatnosti delší než pět let organizace nevykazuje.

Pronajatý majetek:
Organizace nemá pronajatý majetek.

Odstavec 8

Rozpis položek výkazu a ztráty sestaveného podle přílohy č. 3 k vyhlášce 504/2002 Sb.:
Společnost v roce 2016 hospodařila se ztrátou v celkové výši 120 tis.
Tato skutečnost byla způsobena expanzí do dalších krajů, kde společnost  začala mít další aktivity s nimiž
počítala až v budoucnu. Ztráta roku 2015 byla uhrazena proti fondu.

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sestavil:

PREMIER system (c) 1995 - 2008

30.03.2017 Hana Staňurová
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“Je to vždy zábava a pozoruji, jak je každé dítě jiné. Třeba Fi-
lípek je upovídaný, že jsem se musela až smát, co všechno
mně vyprávěl. Naopak Patrik je tichý, klidný a už v tak 
malém věku se chová jako gentleman, všechno mně podá, 
přinese, poděkuje. Mám tato setkání ráda, vzpomínám na 
svoje vnoučata a raduji se z mládí.” (paní Marie, 78 let)

“Jaká by byla nejsuprovější věc, kterou bys s babičkami
chtěl/a dělat? ... že by byla naše (Viktorka) ... že bysme
spolu zpívali (Adélka) ... .a hráli hry (Karolína) ... hráli 
bysme fotbal – kdyby byl děda mladší, chtělo by to kou-
zelné sluchátko (Kryštof) ... udělat dobrodružství a jet 
na výlet (Terezka) ... že bysme byli spolu (Natálka).”

“Nemám vlastní děti, tedy ani vnoučata a pravnoučata.
Tato setkání jsou pro mě něco nového, příjemného. Je 
to setkání s mládím. Všechny děti jsou moc šikovné a 
samostatné. Vždy se na setkání moc těším, hlavně na 
Adélku, se kterou si moc rozumím, a hodně si povídá-
me.” (paní Eliška, 88 let)



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


