
Název organizace Popis projektu Výše podpory

Hestia, z.s., Elim Opava, 
o.p.s. a Oblastní Charita 
Jičín 

Projekt 3G (tři generace) - dobrovolnický mentoringový program, do kterého se mohou přihlásit zájemci 50+, kteří z 
jakéhokoli důvodu nemají vlastní vnoučata či se s nimi nemohou vídat a touží po této možnosti, a zároveň rodiny, které 
nemají vlastní prarodiče nebo se s nimi nevídají. Záměrem je především motivace občanů 50+ k aktivnímu životu a 
podpora mezigeneračního soužití a pomoc ohroženým skupinám obyvatel - seniorům a rodinám s dětmi. 

125400

České Švýcarsko, o.p.s. Projekt je zaměřen na programy ekologické výchovy, které mezi dětmi v MŠ a ZŠ realizují aktivní senioři. Ti dětem 
předávají zkušenosti ze svých zálib a koníčků týkajících se přírody. 

45800

FOKUS Vysočina "Vyfoť mi vzpomínky" -  Mladí lidé se budou v rámci projektu setkávat s vybranými obyvateli domova seniorů, kteří jim 
budou vyprávět příběhy o svých oblíbených místech v obci a okolí. Dobrovolníci pak sami navštíví tato místa a pořídí 
jejich fotografie v dnešní podobě. Hlavním výstupem projektu bude vytvoření fotoalb a výstava fotografií, které mají 
"oživit" paměť seniorů, 

35300

Farní charita Litomyšl Program Gabriel - mladí lidé v rámci tohoto programu tráví svůj volný čas se seniory a zdravotně postiženými v 
pobytových zařízeních, zařízeních nabízejících přechodné pobyty pro seniory a nově také v domácím prostředí. 

20000

Diakonie ČCE - středisko v 
Myslibořicích

Znovuobnovení spolupráce mezi žáky místní ZŠ a klienty Diakonie ČCE v Myslibořicích. 30000

PONTIS Šumperk, o.p.s. "Vzpomínková fotokniha" -  oživení vzpomínek, zážitků z více či méně vzdálené minulosti seniorů.  Vzpomínková 
fotokniha bude obsahovat deset příběhů, vyprávěných a dotýkajících se osob seniorského věku, doplněných kolážemi 
fotografií.

43000

Sokrates 2001 Cyklus čtyř šachových "Turnajů všech generací".  Cílem projektu je vytváření a prohlubování dlouhodobých přátelských
vztahů mezi seniory a mladými lidmi včetně dětí, kteří se setkávají v šachovém prostředí. 

15000

V jednom domě, o.p.s. mMezigenerační centrum, kde se denně setkává generace dětí s generací seniorů, tedy ti, kteří nikam nespěchají a 
mají čas být spolu. Zařízení se navíc specializuje na poruchy komunikace, dětem a seniorům je denně poskytována 
odborná logopedická péče. 

100000

Klub Chlapeckého sboru 
BONIFANTES, o.s.

"Zpívejme společně" - vánoční cyklus workshopů v domonech seniorů. Program je zaměřenen na společnou 
interpretaci známých populárních písní a vánočních koled. 

20000

Domov Sue Ryder, o.p.s. "Mezigenerační setkávání" - zaměrem projektu je dlouhodobá spolupráce s přeškolními a školními zařízeními, v rámci 
které mají jednotlivé aktivity návaznost a nezaměřují se pouze na jednorázové akce. 

50000

ASK ČR, o.s. - samostatný 
klub SK Břidličná

"Prožitky plné radosti" - sada setkání dětí a seniorů, při níž si společně připomenou lidové zvyky, zazpívají písničky, 
říkadla, připraví společně malé pohoštění a obdrží od dětí drobné dárečky. Na oplátku jim zase povídají o zážitcích a 
zvycích jejich mládí. 

15000
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