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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

 

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

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. 

Na rozdíl od předchozího roku, který přinesl mnohé přísliby ke spolupráci do budoucna ve prospěch seniorů, 

letošek přinesl pouze odmítání, zklamání a popření příslibů. Jediné, kdo nám vyšli vstříc, bylo Rádio Kroměříž. 

 

 Proběhla úspěšná sbírka drobností pro seniory díky Rádiu Kroměříž (oplatky, káva, vitamíny, 

hygienické pomůcky, křížovky apod). Bohužel po předání v jednom z domovů pro seniory mi bylo 

sděleno, že nemají na takové aktivity dost času, ať příští činnost směřujeme jinam. 

 Neuskutečnila se spolupráce či dohoda se sociálními službami města Kroměříž, i přes několikerá osobní 

i písemná jednání se nepovedlo najít oblast spolupráce. 

 Neuskutečnila se spolupráce domluvená při schůzce na městském úřadě, vše co bylo navrženo a 

odsouhlaseno se v průběhu roku opět zamítlo. 

 Neuskutečnilo se školení zhruba dvaceti dobrovolníků z řad studentů středních škol. Důvodem bylo 

odmítnutí školících zařízení proškolit dobrovolníky do 18 let a školit dobrovolníky pro působení 

v domovech pro seniory. 

 Rada města Kroměříž dvakrát zamítla návrh spolku na provozování knihobudky. 

 Nalezený dobrovolník na optimalizaci webových stránek odmítl svou práci dokončit s odůvodněním, že 

se spolku nedaří, tak stránky zatím nepotřebujeme. 

 Žádost spolku o zařazení do sítě registrovaných sociálních služeb byla zamítnuta. 

 Spolek vrátil dotaci 5000Kč městu Kroměříž, vzhledem k nemožnosti použít peněžní prostředky ve 

prospěch seniorů. 

 Před Vánoci jsme neúspěšně žádali o možnost konat sbírku dárků pro seniory v domovech, z důvodů 

toho, že domovy se účastní celostátního projektu Ježíškova vnoučata, a dárků mají dostatek. Sbírka se 

proto nekonala. 

 Do kasičky pro seniory ani na transparentní účet se nepovedlo vybrat žádné peněžní prostředky od dárců 

z řad veřejnosti. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Poděkování patří rodině a nejbližším přátelům, kteří nám fandí a povzbuzují nás, že se nemáme vzdávat, 

a má to smysl. 

 

Máte 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 


