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MČ Praha 6 se připojuje k NGO 

Marketu
MČ Praha 6 již dlouho aktivně podporuje nezis-
kový sektor a letos doplní veletrh o bohatý spor-
tovní a kulturní program na prostranství před NTK. 
Rádi proto představujeme i další aktivity, které Šestka 
neziskovým organizacím a svým občanům nabízí:

 • podporuje granty téměř 100 neziskových organizací v 
oblasti zájmových aktivit, z nichž většina se zaměřuje na 
handicapované občany,

• neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby, 
dala k dispozici pět bytů a dva z nich fungují jako chráněné 
bydlení, 

• v budově úřadu MČ Praha 6 neziskové organizace nabízí
 
 

výrobky chráněných dílen, které si mohou lidé zakoupit a 
tím handicapované občany podpořit. 

Co nabízí MČ Praha 6 seniorům?

• Každoročně pro ně připravuje bohatý program, kam patří 
kulturní a sportovní odpoledne, divadelní představení, 
výstavy, přednášky, filmové kluby, výlety nebo poznávací 
zájezdy.

• Grantem podpořila 10 subjektů, které se věnují seniorům.
Novinkou je služba tzv. terénních sociálních pracovnic ÚMČ 
Praha 6. Ty samy vyhledávají osoby, které potřebují pomoc, 
a svou činnost zaměřují především na poskytování pomoci 
těm, kterým např. z důvodu zdravotního stavu, věku, 
nedostatku finančních prostředků, ztráty zaměstnání nebo 
bydlení hrozí sociální vyloučení nebo se ocitnou v krizi. Pro 
letošní rok jsou hlavní cílovou skupinou senioři starší 85 let. 
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Vzdělávací program pro  
neziskovky 
Jak jsme už předeslali v minulém čísle newsletteru,  letošní   vele-
trh začne od 9 do 11 hodin pracovní částí, která  bude  vyhrazena 
vzdělávání a setkávání neziskových organizací a  zástupců   firem. 
Z čeho budou vystavovatelé a návštěvníci moci vybírat?   

• Zajímají vás odpovědi na otázky ohledně míry užitečnosti 
neziskových organizací, přípravy nových služeb, proč strategický 
plán často zůstává v šuplíku a jak se stát z prosebníků partnerem 
dárců a dalších subjektů? Pak je pro vás určen workshop „To 
zvládneme! Stabilní neziskové organizace v čase změny“, 
který pro NGO Market připravila společnost Sanek. Na workshopu 
se setkáte s významnými hosty, načerpáte inspiraci, poučíte se ze 
zkušeností jiných a především budete mít možnost diskutovat 
se svými kolegy a kolegyněmi o reálných výzvách, se kterými se 
setkáváte v každodenní praxi.

• Nevíte, jaká právní forma je vhodná právě pro vaši organizaci? 
Zda být do budoucna spolek, obecně prospěšná společnost, 
ústav nebo sociální družstvo? Seminář „Čas na změnu aneb co 
přináší nový občanský zákoník neziskovým organizacím“ 
pořádaný organizací Spiralis poskytne přehled významných 
změn, které se od 1. ledna 2014 dotknou i většiny neziskovek. Na 
semináři získáte základní přehled o jednotlivých typech právních 
subjektů, o jejich výhodách a nevýhodách, o způsobech transfor-
mace vaší organizace na tyto právní formy atd.

• O „Dobrém obchodu“ jsme informovali v minulém čísle. Pouze  
připomínáme, že se jedná o nový projekt, jehož cílem je podpora 
navazování partnerství mezi neziskovými organizacemi a firmami.

• Pro ty, kteří dávají přednost neformálnímu setkání s kolegy, bude 
připraven prostor, kde se mohou sejít a probrat novinky ze svého 
oboru.

Pracovní část je otevřena všem zástupcům neziskovek. Zúčastnit 
se tak mohou i ti, kterým už z kapacitních důvodů možnost 
vystavovat nabídnout nemůžeme. 

Registrace na Dobrý obchod byla spuštěna tento týden (online 
registrační formulář naleznete na našich stránkách), vstup na 
zbývající dva workshopy je volný.
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Pokud si však chcete být jistí, že své místo na vybraném 
semináři najdete, doporučujeme registraci na emailu 
ngomarket@forum2000.cz. 

V průběhu dne se uskuteční množství dalších workshopů 
určených veřejnosti i zástupcům firem. Věříme, že některé 
z nich mohou být zajímavé i pro vás. Aktuální informace 
naleznete na našich webových stránkách. 

Rádi bychom vás také pozvali na doprovodnou 
mezinárodní konferenci „Jak zajistit udržitelný rozvoj 
neziskových organizací v srdci Evropy?“, která se 
uskuteční 10. května 2012 od 10 hodin v Národní technické 
knihovně. Konference je určena všem pracovníkům a 
dobrovolníkům NNO, kterým poskytne aktuální informace 
prezentované v evropském kontextu, prostor pro výměnu 
zkušeností a možnost seznámit se s podmínkami pro rozvoj 
neziskových organizací v ostatních zemích Visegrádské 
čtyřky. Pozornost bude věnována především možnostem 
finančního zajištění, propagace a síťování. Podrobný 
program naleznete na našich webových stránkách. 
Pracovní jazykem  konference  je angličtina s tlumočením 
do češtiny a registrovat se můžete na adrese ngomarket@
forum2000.cz do 7. května 2012

2012 – Evropský rok aktivního 
stárnutí a mezigenerační  solidarity

 
Důraz    na    roli     seniorů  ve   společnosti   a  prosazování      
mezigenerační     solidarity    do  každodenního   života,  to 
jsou   hlavní   témata,   která  letos  EU  propaguje  v  rámci 
tzv.Evropského  roku  aktivního  stárnutí. Ani my toto téma 
neopomíjíme, a  proto   budou  mít  organizace věnující se 
podpoře  seniorů  důležité   zastoupení   také  na  letošním 
veletrhu. 

Neziskovkám, které se seniory pracují, jsme položili několik 
otázek. Vybrali jsme pro vás odpovědi zaměstnanců Centra 
sociálních služeb Běchovice:

• Co pro vás znamená aktivní stárnutí?
Aktivně stárnout znamená nezpřetrhat své dosavadní 
zájmy, činnosti a kontakty se společností, i když je to pro 

seniora mnohdy obtížné vzhledem ke zhoršené pohy-
blivosti či zdravotnímu stavu. Člověk ve svém domácím 
prostředí zachovává své zvyklosti, i nadále se stará například 
o domácnost a zahrádku, navštěvuje své známé či oblíbený 
spolek.

• Jaké jsou aktuální problémy seniorů?
Mezi aktuální problémy řadíme nekvalitní vztahy s rodinou, 
ekonomickou situaci, problémy vyvolané zhoršením 
zdravotního stavu, a postoj k vlastnímu stárnutí. Dále 
lze jmenovat nedostatek porozumění od společnosti, 
nedostatek či nevyhledávání náplně volného času, a žití 
ve stereotypech. Velmi si všímáme strachu z nemocí, 
nemocnic a jiných institucí, neboť ty přinášejí obecnou 
zkušenost s nedůstojným zacházením s člověkem.

• Co by mohlo změnit nebo zlepšit pohled na seniory?
Za přínosné považujeme pokusit se neposlouchat zavedené 
modely péče o starší generaci, klást otázky seniorům a 
poslouchat odpovědi, jak a kde by chtěli prožít podzim 

3



NGO Market 2012  / Newsletter 2

života. Důležitým prvkem je bourat bariéry, nevytvářet 
separovaná místa pro staré a ty ostatní. Cílem by mělo být 
znovunalezení úcty k rodičům a prarodičům a pochopení, 
že jednou se ve stejné situaci ocitneme i my.

• Co si myslíte, že Evropský rok aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity přinese?
Tento rok přinese především prostor pro diskusi o  
tabuizovaných tématech, větší informovanost pro 

veřejnost, která může být začátkem změny ve vnímání 
seniorů. Společnost může získat reálný pohled na stárnutí. 
Senioři se dostávají do povědomí společnosti a společnost 
do povědomí seniorů.
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