Výroční zpráva za rok 2015
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
Bankovní spojení: 2727272727/0300 (Poštovní spořitelna)
Společnost je vedena v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného 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
www.facebook.com/mezinamiops
mobil 777252505
mobil 604444126
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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. Senioři se stávají jejich kamarády. Děti se přirozeně učí úctě, respektu
a lásce k ostatním a také tomu, že ve společnosti žijí i osoby, které potřebují naši péči a ohleduplnost.

Orgány společnosti:
Statutární orgán – ředitelka
Mgr. Linda Obrtelová

Správní rada
Ing. Tomáš Jirgl – zakladatel,
člen správní rady

Ing. Radek Hájek
člen správní rady
do 16. února 2015

Ing. Vladimír Staňura
předseda správní rady

Pavel Šiška
člen správní rady
od 16. února 2015  

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 2015 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.
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Mezi námi 2015 – Takoví jsme byli...
Je hezké moci se ohlédnout za uplynulým rokem a smět si říci – bylo to dobré. Byli jsme úspěšní. Dokonce
podstatně úspěšnější než v letech předchozích. Protože se s našimi partnery stále učíme, máme možnost se díky
tomu také zlepšovat. Jen malé, pro nás velmi lichotivé srovnání. V roce 2014, kdy jsme setkání organizovali prvním
rokem, jsme spolupracovali se 14 skupinami, v loňském roce se počet spolupracujících mezigeneračních skupin
zvýšil už na 49! Zatímco v roce 2014 se uskutečnilo 46 setkání, vloni již 227 s více než tisícovkou pravidelných
účastníků! Nejvíce skupin je stále ještě v Praze, ale už děláme první, čím dál tím smělejší krůčky i do regionů.
Pomohli jsme a nadále pomáháme vytvářet nové skupiny v dalších krajích České republiky. Ve dvou skupinách,
v Praze 6 a Praze 11, jsme také v loňském roce zahájili nový program „Přečti“. Spočívá v tom, že naše dobrovolnice,
tzv. „čtecí babičky“, pravidelně chodí číst dětem do mateřských škol pohádky nebo vyprávět příběhy. Podle ohlasu
už dnes můžeme soudit, že i tento nový typ mezigeneračních setkání má značný úspěch.
V květnu loňského roku jsme se sešli se spolupracovníky a příznivci „Mezi námi“. Bylo to sice pracovní setkání,
jehož cílem bylo především představit naši práci, naše cíle a možnosti novým spolupracovníkům, podělit se
s nimi o zkušenosti, ale změnilo se ve velmi milou a spontánní akci, která přinesla spoustu zajímavých podnětů
a nápadů pro další práci nás všech.
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O své činnosti se snažíme veřejnost pravidelně informovat, a to především proto, aby se vědělo, jaké možnosti
propojování generací nabízí. Uspořádali jsme výstavu, na které jsme pomocí bohaté fotodokumentace představili
skupiny na Praze 4, vytvořili jsme kalendáře věnované skupinám na Praze 10 a 7. Výstava byla přijata s velkým
zájmem a nadšením. Vždyť obrázky a výrobky, které vznikly během společných aktivit, dokážou o smyslu
a významu našich činností povědět víc než ta sebekrásnější slova.
Našich zkušeností jsme také využili při realizaci mezigeneračních výtvarných dílen pro veřejnost v rámci akce
Advent na Výstavišti v Holešovicích.
Jsme velmi hrdí, že naše činnost budí stále větší zájem veřejnosti a začíná získávat ocenění. Pravidelná
mezigenerační setkání „Povídej“ naší obecně prospěšné společnosti byla odbornou porotou vybrána
mezi 9 finalistů nominovaných na Cenu za inovace ve vzdělávání Eduína 2015. A to považujeme za velký úspěch.
Stále hledáme nové možnosti, jak získat další zdroje financování, abychom mohli svou práci dělat co nejlépe
a nejúčinněji. Už v srpnu 2015 jsme zahájili veřejnou sbírku, takže naši podporovatelé mají nové možnosti,
jak přispívat. V září minulého roku jsme k naší velké radosti byli poctěni organizátory tradiční akce „Běžím
s AVL – Amatérskou volejbalovou ligou“. Z bezpočtu organizací si vybrali právě nás a výtěžek charitativní části
běhu nám věnovali. Navázali jsme také spolupráci s firmou Charity Gums, která prodejem žvýkaček v krabičkách
s originálními obrázky předních českých výtvarníků podporuje vybrané neziskové organizace.
Činnost naší o. p. s. propagujeme kromě jiného na webových stránkách a na Facebooku, novinkou mezi našimi
propagačními materiály jsou i krásné sešity, do kterých si můžou děti, rodiče i prarodiče zaznamenávat své
příběhy, myšlenky, obrázky… nebo cokoli jiného.
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A jaký bude Mezi námi a s námi rok 2016? Jak vidíme naši budoucnost?
Bude taková, jakou si ji společně stvoříme. Chceme dál rozšiřovat naše aktivity do regionů. Věříme, že v tomto
ohledu budeme velmi úspěšní. Naše myšlenky mezigeneračních setkání mají ve veřejnosti opravdu značný ohlas
a zájemci o spolupráci se už dnes hlásí sami. Je třeba jen vyjít jim vstříc a poskytnout jim maximální možnou
pomoc a podporu. Velký zájem je také o projekt „Přečti“. Mateřské školy vřele vítají návštěvy „čtecích babiček“
a seniorkám se zas líbí představa pravidelného docházení mezi děti a hlásí se do projektu, takže ani o jeho
budoucnosti nemáme pochybnosti.
Abychom všem, kdo se zapojují do našich projektů, potvrdili a zaručili jejich úroveň, hodláme vytvořit určitou
„značku kvality“, jež bude udělována spolupracujícím MŠ/ZŠ a zařízením pro seniory a stane se pro ně motivací
k dalším mezigeneračním aktivitám.
Chceme také vytvořit základy databáze aktivit, ze které budou pracovníci zapojených institucí moci čerpat
inspiraci pro mezigenerační setkání. A protože myšlenka založení této databáze vznikla na posledním setkání
spolupracovníků a příznivců Mezi námi, připravíme samozřejmě další taková setkání. Vždyť nových, zajímavých
nápadů není nikdy dost.
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Děkujeme všem partnerům a podporovatelům za jejich předávané zkušenosti a ochotu pomoci:
reklamní agentura McCann Prague • Ing. Hana Staňurová – vedení účetnictví • Veronika Rose – fotografka
www.veronika-rose.cz • Pavlína Sommerová – PR a FR konzultace • Wellen Praha • Mgr. Andrea Pacltová
– právní kancelář.
Děkujeme všem finančním dárcům, kteří přispěli v celkové výši 674 797 Kč na materiál, pomůcky a realizaci
mezigeneračních aktivit Mezi námi.
Děkujeme Městské části Praha 4, Městské části Praha 7, Městské části Praha 11 a obci Sulice za laskavé
udělení finanční podpory v celkové výši 159 000 Kč na činnost mezigeneračních skupin na jejich území.

Děkujeme všem pracovníkům mateřských a základních škol a zařízení pro seniory, kteří s námi spolupracují
a v roce 2015 se podíleli na realizaci mezigeneračních setkání. Děkujeme za jejich podporu, elán a nadšení.
Velice si jejich nezištné práce vážíme!
Děkujeme našim dobrovolníkům, zvláště paní Mirce Burešové za tvorbu a editaci textů, dobrovolné
koordinátorce paní Ditě Lambojové a „našim babičkám“, které chodí každý týden předčítat dětem
do mateřských škol.
Děkujeme také všem, kteří se našich mezigeneračních aktivit účastnili, jejich rodinám, které myšlenku
podporovaly, tedy celé komunitě 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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Ministerstvo financí ČR
schváleno MF ČR
č.j. 283/77 225/2001
s účinností pro účetní jednotky
účtující podle účtové osnovy
pro nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí výkaz
1x přislušnému fin. orgánu

Úč NO Úč 1 - 01
Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA

Mezi námi, o.p.s.
Nad Želivkou 903
164 00 Praha 6

sestavená k 31.12. 2015
(v tisících Kč)
IČO

02267217

řádek
b

AKTIVA
A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

001
002

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012) 003

2.

Software

(013) 004

3.

Ocenitelná práva

(014) 005

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018) 006

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019) 007

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku

(041) 008

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051) 009

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

010

1.

Pozemky

(031) 011

2.

Umělecká díla a předměty

(032) 012

3.

Stavby

(021) 013

4.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

(022) 014

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025) 015

6.

Základní stádo a tažná zvířata

(026) 016

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028) 017

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029) 018

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042) 019

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052) 020

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

021

1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

(061) 022

2.

Podíly v osobách s podstatným vlivem

(062) 023

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063) 024

4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066) 025

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067) 026

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069) 027

7.

Pořízení dlouhodobého finančního majetku

(043) 028

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

029

1.

nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072) 030

2.

softwaru

(073) 031

3.

ocenitelným právům

(074) 032

4.

drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078) 033

5.

ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079) 034

6.

stavbám

(081) 035

7.

samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných…

(082) 036

8.

pěstitelským celkům trvalých porostů

(085) 037

9.

základnímu stádu a tažným zvířatům

(086) 038

10.

drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088) 039

11.

ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089) 040

Stav k prvnímu
dni účet. období
1

Stav k posled.
dni účet. období
2
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„Vzpomínám na svá vnoučata, jaké to bylo,
když jsme se potkávali, syna mám v cizině.“

„Nedívají se na nás jako na báby, jsme babičky.“

„Jsou jako naše pravnoučata, u nás doma bylo
a je hodně problémů s dětmi, teď si to můžu užít v klidu.“

„Mám děti ráda, jsem taky babička.“

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

