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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 

 

Spolek v roce 2017 založila Ing. Lenka Vašíčková na základě sedmiletých zkušeností práce se seniory a fyzicky 

postiženými lidmi. Poznání situace osamělých seniorů v domovech pro seniory, kteří již nemají rodinu, nebo je 

rodina navštěvuje zřídka, vede ke snaze umožnit a organizovat činnosti vedoucí ke zmírnění jejich samoty a 

odříznutí od reálného života ve společnosti. 

Spolek byl založen teprve v říjnu, přesto se již zdárně povedlo uskutečnit několik milých aktivit a dojít k mnoha 

poznáním, které budou využity jako důležité poznatky pro budoucí práci: 

 

 Několik jednání s ředitelkou Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. Mgr. Dagmar Klučkovou s tím, 

že jakákoliv pomoc a dobrovolníci jsou velmi vítáni. 

 Jednání s Arcibiskupským gymnáziem o možnosti dobrovolníků – přihlásilo se několik studentek i 

studentů ochotných navštěvovat seniory v domovech v roli „adoptivních vnuků“. A pěvecký sbor 

souhlasil s několika vystoupeními v domově U Moravy, kde se nachází velký vestibul se skvělou 

akustikou. 

 Vznik webových stránek www.seniorvevaticce.cz 

 Jednání s paní ředitelkou Charity Kroměříž Mgr. Annou Valachovou přinesla mnohá poznání a nadšení 

ke spolupráci s dobrovolníky. 

 Jednání s Úřadem Práce ohledně veřejné služby, kdy spolek chtěl najít vhodné nezaměstnané, kteří by 

chtěli vykonávat veřejně prospěšnou práci pro seniory. Bohužel se ukázalo jak složité je jednání s úřady, 

kdy závisí na každém slovním obratu nebo subjektivním pochopení psaného slova a jednání skončilo 

zamítnutím ze strany ÚP, i když se dle našeho názoru jedná o velmi dobrý a pokrokový nápad. 

 Jednání s panem ředitelem Pečovatelské služby, z. ú., Mgr. Františkem Lánčíkem, který projevil zájem 

o dobrovolníky i o vykonavatele veřejné služby, i když naše spolupráce prozatím nepokročila z důvodu 

zamítnutí ÚP. 

 Jednání s Kroměřížským spolkem seniorů o možné spolupráci – prvním krokem byla možnost využití 

výrobků z výtvarné dílny pro výzdobu strohých pokojů osamělých seniorů. Z důvodů pokročilého času 

směrem k Vánocům, byla domluvena spolupráce na příští rok a spolku bylo prozatím věnováno několik 

obrázků a dekorací do pokojů pro seniory. 

  

 Úspěšné oslovení několika dárců ve prospěch spolku a činnosti pro seniory. 

 Podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace pro dobrovolnickou službu. 
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 Podání žádosti o dotaci na provoz a činnost spolku městu Kroměříž. 

 Podání žádosti na Krajský úřad ve Zlíně o povolení ke konání veřejné sbírky prostřednictvím 

pokladniček, prodeje předmětů i převodem na účet. 

 Jednání s Nemocnicí Kroměříž o možné spolupráci. 

 Zorganizování Vánočního obdarovávání osamělých seniorů v Domově u Moravy a také U kašny po 

vzoru projektu Ježíškova vnoučata. Senioři byli obdarováni občany města Kroměříže a mělo to velký 

úspěch. Díky tomu, že někteří dárci chtěli předat dárky osobně a setkali se se seniory, našlo se několik 

zájemců o navštěvování a procházky a další obdarování (např. narozeniny). 

 Jednání s Kroměřížským mateřským centrem Kamarád, které pracuje s rodinami malých dětí o 

návštěvách seniorů v domovech. Prozatím domluvena návštěva na Tři krále. 

 Jednání s Rádiem Kroměříž o dobročinné akci spolku na reprezentačním plese města Kroměříž, který 

proběhne v lednu 2018. Za pomoci Rádia Kroměříž budou osloveni účastníci plesu, aby přinesli malé 

dárky pro radost seniorům. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří s námi ochotně jednali o spolupráci: 

- Mgr. Anně Valachové, ředitelce Charity Kroměříž 

- Mgr. Dagmar Klučkové, ředitelce Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.  

- Mgr. Františku Lánčíkovi, řediteli Pečovatelské služby, z. ú. 

- Mgr. Sestře Iris Pavelkové zástupkyni vedoucího vychovatele AG Kroměříž 

- Jarmile Slovákové ze Studia Kamarád 

Děkujeme všem, kteří si váží naší práce a podpořili nás darem: 

- JUDr. Ivo Havlíčkovi 

- Dárcům ze společnosti Innogy 

- Dárcům drobných dárků potřebným seniorům 

Máte i Vy zájem podpořit činnost spolku Ve vatičce? 

Pokud chcete přispět na činnost spolku pracujícího ve prospěch osamělých seniorů, můžete tak učinit na číslo 

transparentního účtu: 2301344017/2010 


