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ÚVODNÍ SLOVO
________________________________________________________
Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu, která popisuje naši
činnost v roce 2018. Všechny realizované aktivity
jsme navrhli tak, aby směřovaly k naplnění našeho
poslání. Zaměřujeme se především na získávání a
šíření poznatků z oblasti studia humanitních,
psychologických,
sociálních,
existenciálních,
společenských a dalších aspektů stárnutí a
dlouhověkosti a demografických změn a jejich
dopadů.
V loňském roce jsme realizovali projekt podpořený Ministerstvem práce a
sociálních věcí, který se zaměřoval na podporu výměny dobré praxe. V rámci
projektu jsme uspořádali mezinárodní konferenci a vydat elektronickou publikaci
a nadále provozovat webový portál „prostari.cz“.
Děkujeme všem spolupracujícím subjektům a lidem, kteří pro nás v roce 2018
pracovali.
S přáním všeho dobrého,

Mgr. Petr Wija, Ph.D.
předseda společnosti
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
_________________________________________________________________
Poslání
Posláním České společnosti pro gerontologii, z.s. je získávání a šíření poznatků z oblasti studia
humanitních, psychologických, sociálních, existenciálních, společenských a dalších aspektů
stárnutí a dlouhověkosti a demografických změn a jejich dopadů.

Cíle
Česká společnost pro gerontologii, z.s. svou činností usiluje mimo jiné o naplnění těchto cílů:
o Kultivace odborné a veřejné diskuse o otázkách spojených s demografickými změnami,
stárnutím a stářím;
o Podpora kvality života, důstojnosti, lidských práv a zapojení lidí v každém věku do
života komunity a společnosti a podpora mezigenerační, komunitní a společenské
soudržnosti a solidarity;
o Podpora dostupnosti prostředí, produktů a služeb (“age-friendly”) každém věku;
o Podpora místní podpory, integrace služeb a bydlení pro osoby s disabilitou bez ohledu
na věk, integraci služeb a pro osoby se sníženou soběstačností.
Česká společnost pro gerontologii naplňuje svůj účel a poslání prostřednictvím:
o Realizace projektů směřujících k naplňování účelu spolku, rozvoji gerontologie a
zvyšování kvality života všech generací, prostředí a služeb přátelských věku
v kontextu demografických změn,
o Účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech týkajících se demografických změn,
stárnutí, stáří a kvality života v celoživotním a mezigeneračním kontextu,
o Výzkumu a vzdělávání v oblasti gerontologie a jejích subdisciplín a souvisejících oborů
s cílem prohloubení poznání, znalostí a zlepšení obecného povědomí, kompetencí a
praxe pracovníků, odborníků a veřejnosti s cílem zvýšení kvality života stárnoucí a
dlouhověké společnosti,
o Praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, přenosu a
popularizace poznatků, zkušeností a praxe ze zahraničí,
o Analýzy, komentování a propagace právních, metodických a dalších opatření a nástrojů
uplatňovaných v řešení seniorské problematiky a otázek spojených s demografickými
změnami,
o Pořádání seminářů, přednášek, diskusí a konferencí směřujících především k
pochopení důležitých a aktuálních otázek gerontologie a souvisejících oborů, stáří,
stárnutí a dlouhověkosti,
o Organizování kampaní a dalších aktivit v oblasti společného zájmu,
o Vydávání a distribuce odborných publikací, analýz, stanovisek, informačních a dalších
materiálů,
o Poradenské a konzultační činnosti, knihovnické činnosti,
o Zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví.
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LIDÉ
___________________________________________________________________________

Petr Wija
statutární zástupce a předseda společnosti, analytik a výzkumný pracovník, který se zaměřuje
na otázky sociální politiky spojené se stárnutím populace a sociální inkluzí, oblast integrace
sociálních a zdravotních služeb a dlouhodobé péče. V minulosti pracoval ve veřejné správě
(MPSV, MZ, ÚZIS) a několika neziskových organizacích. Podílel se na projektech v oblasti
sociálních a zdravotních služeb, sociálního vyloučení, strategického městského plánování a
podpory integrovaných služeb (např. GAC spol. s r. o., IPR hl. města Prahy, Diakonie ČCE, FHS
UK).
E-mail: wija@prostari.cz

Lucie Vidovićová
místopředsedkyně společnosti, socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě
věnuje problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí, otázkám
aktivního stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a oblasti
environmentální gerontologie. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní
instituce. Spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro
populační studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracuje také jako konzultant
na řadě Implementačních projektů.
E-mail: vidovic@prostari.cz
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Zdeněk Kalvach
místopředseda společnosti, internista, geriatr a gerontolog angažovaný v problematice
lidských práv, člen Etické komise České lékařské komory. Několik funkčních období byl
místopředsedou či vědeckým sekretářem České geriatrické a gerontologické společnosti. Jako
pedagog působí na několika fakultách Univerzity Karlovy i v postgraduálním vzdělávání. Je
autorem, případně editorem několika gerontologických monografií.
E-mail: kalvach@prostari.cz

Zaměstnanci
o odborní analytici
o projektový a finanční manažer
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REALIZOVANÉ AKTIVITY
________________________________________________________
Mezinárodní konference
Mezinárodní konference se v Praze 11. prosince 2018 zúčastnilo cca 100 osob. Konference se
zaměřila na příklady dobré praxe při podpoře rodinných pečujících a seniorů. Na konferenci
vystoupili zahraniční experti ze Švédska, Skotska, Anglie, zástupci mezinárodních organizací
(COFACE, EUROCARERS) a zástupci českých organizací. Cílem konference bylo sdílení
zkušeností při podpoře, ocenění a vytváření příznivého prostředí pro pečující osoby a seniory
na úrovni obcí, komunit nebo zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných stran např. pečujícím přátelská (carer-friendly) obec, zaměstnavatel atd. (více viz níže).

Web „prostari.cz“
Webový portál „www.prostari.cz“ publikuje odborné články z oblasti demografie,
dlouhodobé péče, obcí a regionů, paliativní péče, sociálních služeb apod.
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PROJEKT PODPOŘENÝ MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: „Přenos a
výměna dobré praxe ze zahraničí v oblasti obhajoby zájmů a práv seniorů a
pečujících osob“
_________________________________________________________________
Předkládaný projekt se zaměřil na přenos a výměnu aktuální nejnovější praxe a poznatků ze
zahraničí směrem k relevantním aktérům politiky stárnutí (samospráva a státní správa,
neziskové organizace, poskytovatelé služeb atd.) prostřednictvím analýzy nejlepší praxe ve
vybraných zemích a jejich prezentace na mezinárodní konferenci, zpracování elektronické
publikace s příklady dobré praxe ve vybraných zemích.
Mezinárodní konference “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů” se uskutečnila v úterý
11. prosince 2018 v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre v Praze. Konference se konala
pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, dále pod záštitou pana Václava
Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a pana Jiřího Horeckého,
prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a prezidenta → European Ageing
Network. Vystoupili na ní přední zahraniční experti ze Švédska, Skotska, Anglie, zástupci
mezinárodních organizací z Bruselu (COFACE, EUROCARERS) a zástupci významných českých
organizací (viz níže). Tématy konference a jednotlivých příspěvků byly integrované služby pro
pečující, podpora pečujících na lokální úrovni, zaměstnavatelé a podpora pečujících, dobrá
praxe a spolupráce v podpoře pečujících a další.

Za ministerstvo a politickou sféru na konferenci vystoupili: Zuzana Jentschke Stőcklová,
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, Olga Sehnalová, poslankyně Evropského
parlamentu a Šárka Jelínková, senátorka a členka Ústavně-právního výboru.
Dalšími vystupujícími s následujícími příspěvky byli: Francesca Centola, Eurocarers (Brusel,
Belgie), Podpora pečujících na úrovni EU a data o pečujících, Richard Humpries (Kings Fund,
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Velká Británie), Integrované služby pro pečující – nejlepší praxe, Václav Krása (předseda
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR), Podpora a potřeby rodinných pečujících,
Kent Löfgren (bývalý poradce ministryně pro zdraví a sociální věci, Švédsko), Koordinovaná
péče a podpora na místní úrovni, Sue McLintock (Carer Positive Awards, Carers Scotland,
Skotsko), Carer Positive – zaměstnavatelé pro pečující, Pavel Štern (Byznys pro společnost,
Česká republika), Jak mohou zaměstnavatelé podporovat pečující, Martina Takter (Národní
centrum kompetencí pro pečující, Švédsko), Nejlepší praxe v podpoře pečujících na lokální
úrovni, Irene Bertana (COFACE Families Europe, Brusel, Belgie), Rodinná dimenze dlouhodobé
péče, a Jiří Horecký (prezident European Ageing Network a Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR), Podpora pečujících v systému sociálních služeb.

Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení projektu:
a) Projekt byl hodnocen na základě dopadu aktivit a výstupů projektu, zájmu a
zainteresovanosti cílových skupin a jejich zpětné vazby, počtu účastníků mezinárodní
konference, publicity projektu, návštěvnosti a čtenosti článků informujících o
aktivitách a výstupech projektu na stránkách www.prostari.cz (stránky České
společnosti pro gerontologii, z.s.).
b) Informace o projektu a výstupech byly rozesílány na více než 1000 adres odběratelům
zpravodaje Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s. a České společnosti pro
gerontologii, z.s.
c) Dále byly výstupy šířeny v rámci portálu Institutu pro sociální politiku a výzkum, z.s.
(www.socialnipolitika.eu), který za uvedené období navštívilo více než deset tisíc
unikátních návštěvníků.
d) Realizátor rovněž průběžně komunikoval se zadavatelem (MPSV, Odbor rodinné
politiky a politiky stárnutí) a jeho pracovníky a dalšími experty.
e) Konference se zúčastnilo cca 100 osob, další sledovaly přenos a záznam z konference
na sociálních sítích. Záznam konference je možné shlédnout na → youtube a na
stránkách společnosti → viz www.prostari.cz.
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FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE K 31.12.2018
________________________________________________________
Vybrané údaje z účetní závěrky
Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., v platném
znění, v celých tisících Kč) - Projekt: „Přenos a výměna dobré praxe ze zahraničí v oblasti
obhajoby zájmů a práv seniorů a pečujících osob“
Označení

Náklady

A
A.I.

B
Spotřebované nákupy a
nakupované služby
Změny stavu zásob vlastní
činnosti a aktivace
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba a použití rezerv a
opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM

A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.
A.VI.

A.VII.
A.VIII.

Označení

Výnosy

A
B.I.
B.II.
B.III.

B
Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za
služby
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II.
+ B.III. + B.IV. + B.V.)
Výsledek hospodaření před
zdaněním
Výsledek hospodaření po
zdanění

B.IV.
B.V.

C.
D.

Činnost
1 – Hlavní
194

2- Hospodářská

3 - Celkem
194

0

0

150
0
0
0

150
0
0
0

0
27
371

0
27
371

Činnost
1 – Hlavní
371
0
0

2- Hospodářská
0
0

3 – Celkem
371
0
0

0
0
371

0
0
0

0
0
371

0

0

0

0

0

0

Přehled přijatých darů a dotací v roce 2018
Ministerstvo práce a sociálních věcí – dotace ve výši 371 156 Kč
Petr Wija – dary v celkové výši 2 000 Kč (1 000 Kč, 1 000 Kč)
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PODĚKOVÁNÍ
________________________________________________________

Česká společnost pro gerontologii, z. s. děkuje svým dárcům, partnerům a spolupracovníkům
včetně zahraničních, kteří ji v roce 2018 podporovali.
S Českou společností pro gerontologii, z. s. v roce 2018 spolupracovali:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Svaz měst a obcí ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením (ČR)
Zdravá města ČR (NSZM ČR)
Byznys pro společnost (ČR)
Asociace poskytovatelů sociálních služeb (ČR)
Eurocarers (Brusel, Belgie)
Kings Fund (Velká Británie)
Ministerstvo pro zdraví a sociální věcí (Švédsko)
Carers Scotland (Skotsko)
Národní centrum kompetencí pro pečující (Švédsko)
COFACE Families Europe (Brusel, Belgie)
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KONTAKT
________________________________________________________
Česká společnost pro gerontologii, z. s.

Marie Cibulkové 12, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 732 955 172
E-mail: info@prostari.cz
Web: prostari.cz
ID datové schránky:
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu.: 2601130555/2010
IBAN: CZ9720100000002601130555
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Zápis do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo
67142 dne 22. listopadu 2016.
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