
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

Aktivity města Svitavy 

v rámci Evropského roku aktivního stárnutí 
 
Rok  2012 byl vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jedním z cílů je 
zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí a vyzdvižení cenného přínosu starších lidí pro 
společnost, podporovat solidaritu mezi generacemi, vitalitu a mobilizaci seniorů. 
 
Město Svitavy bude pokračovat v těchto aktivitách: 

o projekt Někdo je za dveřmi – prevence nejen pro seniory, který bude rozšířen o psychosociální a 
technickou pomoc obětem trestných činů (zejména cíleno na oběti vloupání do bytů nebo domů)  

o setkávání seniorů-jubilantů s vedením města na svitavské radnici 
o vánoční setkání osaměle žijících seniorů 
o podpora subjektů poskytujících sociální služby pro cílovou skupinu seniorů 
o podpora Klubu seniorů 
o podpora všech městských kulturních zařízení, která pořádají akce pro širokou veřejnost 
o Víkend zdraví  a další pravidelné akce pořádané pro občany města  

 
Mateřské a rodinné centrum Krůček: 

o Účast na konferenci, kterou k Mezigenerační spolupráci připravil KONEP 
o bude navázáno na započatou kampaň Prarodiče potřebujeme, které zahrnuje úterní odpolední aktivity 

v Krůčku pro prarodiče s vnoučaty a dotazníkové šetření na bázi kvalitativního výzkumu  - rozhovory 
s rodiči a dětmi – proč potřebujeme prarodiče 

o v rámci projektu Obec přátelská rodině proběhnou 2 kurzy výuky na  PC pro seniory, finanční 
gramotnost, bezpečnost, první pomoc, psychologické poradenství, beseda se socioložkou Jiřinou 
Šiklovou  

o poznávací výlet  pro seniory do Prahy v rámci projektu Obec přátelská rodině. 
o kampaň křídla a kořeny naší rodiny 
o kampaň táta dneska frčí  se specifickým zaměřením na táty – dědy 
o kampaň čtvero ročních období se zaměřením na význam mezigenerační solidarity 
o spolupráce s obyvateli Domu s pečovatelskou službou a Seniorcentra na výrobě panenek pro dětské 

oddělení Nemocnice a.s. 
o spolupráce s Charitou prostřednictvím dobrovolníků v CDS pro seniory 
 

Městská knihovna: 
o kurzy počítačové gramotnosti jedenkrát týdně 
o trénování paměti 
o přednášky  a besedy o literatuře a spisovatelích, kteří se dožívají nějakého výročí 
o výpůjčky zvukových knih pro osoby se zrakovým postižením 
o osoby nad 70 let mají výpůjčky knih zdarma  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Klub seniorů: 

o Celoroční program, který zahrnuje každoročně kulturní a sportovní akce, besedy a přednášky na různá 
témata (zdraví a životní styl, sociální služby, prevence  osobního bezpečí v bytech a na ulicích. 
základy  právního povědomí, BESIP) bude rozšířen  o osvětu tématikou ochrany spotřebitele.  

 
Gymnázium: 

o Od r. 2003  zajišťuje Univerzitu třetího věku, v letošním roce probíhá kromě klasického studia také 
studium postgraduální (22 přednášek). Klasické studium zahrnuje tato témata: základy počítačové 
gramotnosti, přírodní vědy, základy společenských věd a regionální dějiny. 

 
SKS: 

o pravidelná měsíční posezení Na muzice ve Fabrice 
o promenádní koncerty 1x za 14 dní    
o slavnost dechovek 
o pravidelné promítání filmových představení pro seniory  2x měsíčně 

 
Městské muzeum a galerie: 

o celoroční program, který zahrnuje besedy, přednášky a  vernisáže   
o podpůrné programy pro seniory (každá 1. neděle v měsíci vstup pro seniory do MMG zdarma 
o aktivní účast seniorů na pořádání tradiční akce Vánoce v muzeu 
o položení  Stolpersteinu  poslední žijící židovskou rodačkou ze Svitavy a  slavnostní komponovaný 

večer  
 
Charita Svitavy: 

o den otevřených dveří 
o přednášky a koncerty pro veřejnost 
o výstava prací uživatelů (seniorů a osobo s mentálním postižením ve Fabrice 
o stálá spolupráce se ZŠ Sokolovská a T.G.Masaryka v zařízení Světlanka 
o poděkování tříkrálovým koledníkům (program nejen pro mládež, ale i seniory) 
o spolupráce s MC Krůček (zapojení dobrovolníků ve službách pro seniory 

 
Salvia Svitavy: 

o den otevřených dveří 
o koncert Leony Machálkové pro veřejnost 
o právní poradenství s JUDr. Hutařem 
o vánoční setkání pro osaměle žijící seniory 
 

Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.: 
o den otevřených dveří 
o poradenské setkání pro lidi, kteří se doma starají o své blízké s onemocněním s demencí 
o stálá spolupráce se ZŠ Felberova s obyvateli v DPS 
o spolupráce s MC Krůček při  výrobě panenek pro dětské oddělení Nemocnice a.s. 

 
 
 
 
Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
 
 


