
1999 – 2018

Posláním TOTEM, z.s. je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy,  
jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti

Mezigenerační s dobrovolnické centrum 
TOTEM, z.s.



Dlouhodobé linie činnosti 
TOTEM, z.s.

• Pomoc dětem a jejich rodinám
v řešení  obtížných životních situací

• Rozvoj dobrovolnictví v plzeňském 
regionu  

(prezentace dobrovolnictví, vyhledávání zájemců 
o dobrovolnickou službu, spolupráce s přijímajícími 
organizacemi, párování, příprava a proškolení 
dobrovolníka, supervize a další) 

• Zapojování seniorů do společenského 
života, rozvoj jejich duševních a 
fyzických sil, podpora sebedůvěry a 
hodnoty života, pomoc při orientaci v 
rychle se měnící společnosti

• Podpora mezigeneračních vztahů 
a soužití všech generací



Komunitní centrum optikou třetího věku

• Křižovatka v lidském životě
• Hledání funkční cesty podporující kvalitu života

Cesta = nabídka respektující potřeby seniora

Věk

55+                 60+         65 +         70+       75+      80+        85+       90+   

• Vzdělání
• Životní zkušenosti, důvěra
• Zdravotní stav
• Osobnostní nastavení
• Ochota angažovanosti



Vytváříme prostor pro:

• vzdělávání a osobnostní rozvoj seniorů
• předávání zkušeností a odborného „know how“ seniorů
• občanskou angažovanost seniorů
• komunitní soužití seniorů
• mezigenerační propojování





Propojování seniorských aktivit a dobrovolnictví



Dobrovolnictví optikou  třetího věku

Dobrovolnictví je jedna z cest, která napravuje 
a hlavně podporuje kvalitu života ve stáří.

Senior = příjemce (podpory, dobrovolnické služby)

Senior = aktivní 
dobrovolník



Projekt SOUSEDÉ plus®
„Já umím to a ty zas tohle”



SVČ Ivančice JMK 



Středisko volného času Ivančice

• Kroužky, akce, tábory pro všechny 

• Kluby mládeže, mládežnický parlament

• MaRC, dětská skupina

• Programy pro školy, mezigenerační aktivity

• Mezinárodní spolupráce

• Ubytování, stravování

• Projekty a další



Projekt SOUSEDÉ plus®
„Já umím to a ty zas tohle”

FORMA

PRINCIP

PLATBA

EVIDENCE

SPOLKY, 
KLUBY

NABÍDKA 
A POPTÁVKA

VÝMĚNA 
HODIN

ELEKTRONICKÝ 
SYSTÉM

registrované, strukturovaná pravidla, 
max. 100 členů

různých činností mezi členy spolku

zaznamenávání odpracovaných 
hodin = účtování

správce, vedoucí skupiny



Projekt SOUSEDÉ plus® - přesah

• Sociální konto
• Cílený nácvik přijímání pomoci
• Společné akce pro podporu komunity
• Dobrovolnická podpora regionu vně skupiny
• Mezigenerační podpora
• Vytváření prvních komunit
• Příležitost nenásilného začleňování
• Setkávání, přátelská posezení
• … a další



„Já umím to a ty zas tohle“

• SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou
sousedskou výpomoc a sounáležitost. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění
života ve stáří a prodloužení doby, kdy senioři mohou zůstávat ve svém
přirozeném prostředí.

• Členové klubů a spolků SOUSEDÉ plus, a nejedná se výhradně jen o seniory
– projekt je mezigenerační, si navzájem pomáhají a podporují se. Každý
něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje – PŘIDEJTE SE K NÁM!

• Projektem chceme podpořit zejména seniory žijící v komunitách. S
odchodem do důchodu člověk přece neztrácí schopnosti, vědomosti a
dovednosti, které za celý svůj život získal. Může jimi být prospěšný
ostatním, kteří je ocení a uvítají.



PROČ?

• S věkem pomalu ubývá fyzických sil a člověk se postupně stává závislý na
svém okolí – na své rodině nebo odborných institucích.

• SOUSEDÉ plus chtějí tuto chvíli co nejvíce oddálit, udržovat aktivitu a
samostatnost zapojených seniorů.

• Vzájemná pomoc přináší radost, pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu života
nejen ve stáří.

• Propojování mezigeneračních aktivit



JAK TO FUNGUJE?

• Minimálně 3 lidé založí spolek, klub, skupinu, která nemusí být čistě
seniorská.

• Je možné i mezigenerační propojení.

• Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci
ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám
potřeboval.

• Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu (spolku)
mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují.

• Mimo tuto výměnu se klub (spolek) pravidelně schází a podniká různé
akce.

• Nebojte se vedení hodin – najděte někoho mladého nebo technicky
zdatného seniora, kdo to povede za celou skupinu



Tento projekt podporují

• MPSV

• Totem

• Kraj Jihomoravský, Plzeňský, Jihočeský, 
Vysočina, Praha, Olomoucký, Zlínský, Praha

• Středisko volného času Ivančice



Projekt SOUSEDÉ plus®
geneze a vývoj projektu

2003 zahájení realizace projektu Zeitbank 55+ AUS
2010      multiplikace GE
2012 - 2014      příprava multiplikace do České republiky
2015 – 2018 implementace do České republiky

VÝSTUPY PROJEKTU 

Počet spolků Rakousko: 39
Počet spolků Německo: 16
Počet spolků Česká republika: 22



RODINA,
PŘIROZENÉ 
PROSTŘEDÍ

SOBĚSTAČNOST
Z Á   V I  S L O S T

RODINA, 
INSTITUCE

POTŘEBA PÉČE

SOUSEDÉ  plus

Faktory ovlivňující závislost:
• Osamělost, změna životních rituálů
• Ztráta smyslu života
• Ztráta fyzické a duševní kondice

Projekt SOUSEDÉ plus®
Proč???



Kde už můžete najít SOUSEDy plus® ???



Jihomoravský kraj

• SOUSEDÉ plus Brno

• SOUSEDÉ plus CPR Hodonín

• SOUSEDÉ plus Vančáci

• SOUSEDÉ plus Rudka

• SOUSEDÉ plus Oslavany

• SOUSEDÉ plus Valtice

http://www.sousede-plus.cz/spolky?id=5
http://www.sousede-plus.cz/spolky?id=19
http://www.sousede-plus.cz/spolky?id=34
http://www.sousede-plus.cz/spolky?id=37
http://www.sousede-plus.cz/spolky?id=38
http://www.sousede-plus.cz/spolky?id=39


Evropská síť Zeitbank 55+

2014 – Plzeň (ČR)

2015 – Freiburg (GE), Heiligkreuztal

2016 – Norimberk (GE)

2017 - Plzeň

Síť SOUSEDÉ plus® v rámci ČR

16. – 17.11.2016 - I. celostátní setkání 

SOUSEDÉ plus® v ČR

3.- 5.11. 2017 Plzeň

5.- 6.11.2018 - Ivančice

Sdílení zkušeností



Další setkávání 

• 15.2. 2017 setkání koordinátorů Praha

• 19. – 20.5. 2017 setkání koordinátorů Ivančice

• 15.5. 2017 výstava JMK v rámci Týdne pro 
rodinu 

• 12.3. 2018 setkání spolků sousedé v rámci 
JMK v Ivančicích

• 5. – 6.11. 2018 setkání koordinátorů Ivančice



19.5. – 20.5.2017 Ivančice – Setkání 
krajských koordinátorů

• 4 stanoviště, 4 zastávky (výroba másla, žehlení, pletení a tvořivá dílna) –
návštěvník něco udělá, dostane kartičku, za kterou si může vybrat pomoc 
od někoho jiného = prezentace myšlenky sousedské výpomoci. 

• Slavnosti chřestu a zúčastnil se i pan hejtman Bohumil Šimek



Vzájemná pomoc nepatří do dávné 
minulosti

• Máte pocit, že se lidé k sobě nechovají hezky?

• Že všude kolem vládne nevšímavost, každý si žije ve své bublině, lidé jsou
bezohlední, sobečtí, neochotní, vystresovaní, věčně naštvaní?

• Napadne vás někdy, jaké to bylo dřív, když lidé žili v malé vesnici, kde se dobře znali
a navzájem si pomáhali, protože věřili, že když já někomu pomůžu, pomůže potom
zase někdo mně?

• Nebylo by hezké oprášit tenhle komunitní pospolitý způsob života a začít se na lidi
kolem dívat s vírou, že jsou v jádru dobří?

• Získat pocit, že nejsme na všechno sami, máme kolem sebe lidi, se kterými
můžeme sdílet svoje starosti i radosti a navzájem si budeme pomáhat?

• Věřte, že to není hloupost. V celé republice začali lidé zakládat komunitní skupiny,
kluby a spolky, ve kterých je myšlenka vzájemné výpomoci a sousedské
sounáležitosti na prvním místě.



Ve Valticích sousedé plus Veselé dozrávání - pravidelně se potkávají od 4 do

104 let a vzájemně se učí, společně tvoří, získali i podporu z nadace VIA.

V Rudce - rádi se pravidelně scházíme, velmi spolupracujeme, zapojujeme

všechny věkové kategorie, bavíme se, jezdíme na cyklovýlety, hrajeme fotbal -

meziobecní srandamač, spolupracujeme s turisty, se spolky, ochotnické divadlo

hrajeme, společné oslavy, pomáháme si navzájem.

V Oslavanech - otevíráme možnosti sousedské vzájemné výpomoci, ale i

setkávání a společných aktivit.

V Hodoníně se pravidelně setkávají a hlídání dětí



V Ivančicích Sousedé plus Vančáci spolupracují s klubem Seniorů, mládežnickým

parlamentem – hlídání dětí, malé skupinky si organizují výlety – divadla, plavání.

Aktivní Kateřina vezme auto a k ní se přidají další čtyři a vyráží do divadla, koncert

či plavat. Někdo rád peče, tak upeče oslavencům nebo i jiné příležitosti.

Babička Jana ráda plete papučky pro mladé rodiny, vnoučata či pravnoučata svých

známých.

Mladí senioři rádi přijdou do rodin něco pospraviti.

Vzájemně se potkáváme a pomáháme. Může to být od hlídání dětí, pečení buchet,

doučování, žehlení, šití přes úklid u seniora až po sekání zahrady a přitlučení

poličky, organizace zajímavých besed.

Mládežnický parlament nabízí seniorům pomoc na zahradě, pomoc s nákupy,

mladá rodina hledá náhradní babičku či dědečka, mezigenerační soutěže, hraní

deskovek, společné tvoření, pletení, háčkování, úprava fotek na počítači, atd.



Skupinu SOUSEDÉ plus může založit kdokoli, koho myšlenka projektu zaujme a má chuť
najít spřízněné lidi.

Ti se nejprve schází a seznamují a v rámci skupiny nabídnou věci, které umí a jsou ochotní
pro druhé udělat.

Někdo umí šít, spravovat rozbité věci, vyzná se v právních záležitostech, umí péct, postarat
se o děti nebo domácí mazlíčky, pečovat o zahradu nebo má k dispozici auto – v podstatě
cokoli, co vás napadne z každodenního života.

A když se kterýkoli člen skupiny ocitne v situaci, kdy potřebuje drobnou pomoc, třeba
vyžehlit prádlo, požádá o ni toho člena, který tuto konkrétní věc umí a nabízí. Každý má
„sousedský“ notýsek, kde má zapsané kontakty a nabídky všech členů skupiny, a tam se
také zaznamenávají výměny hodin proběhlé výpomoci.



CHCI SE ZAPOJIT!

Zastřešující organizací pro projekt SOUSEDÉ plus pro Českou republiku je 
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s., které vám poskytne veškeré 
informace, licenci, metodiku, registraci do této aplikace a podporu potřebnou pro 
založení a fungování klubu nebo spolku. 

Také krajští koordinátoři

JMK – Jana Heřmanová

POJĎTE S NÁMI DO TOHO TĚŠÍME SE NA VÁS 

• Setkání Ivančice 6.12. 2018 v 15.00

http://www.totemplzen.cz/


Prostor pro vaše otázky …

Děkuji za pozornost

Mgr. Jana Heřmanová
ředitelka SVČ Ivančice

Koordinátorka  JMK sousedé plus
hermanova@svcivancice.cz

Tel. 603545442
www.sousede-plus.cz

www.totemplzen.cz
www.svcivancice.cz

mailto:hermanova@svcivancice.cz
http://www.totemplzen.cz/

