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Jak to začalo 
Na začátku byla naše osobní zkušenost, že jedním z největších problémů našich seniorů             
je absence sociálního kontaktu. Lidově řečeno, že si nemají s kým povídat. 
Za tímto účelem byl v roce 2016 založen spolek Povídej si se mnou. 
První projekt tohoto ryze neziskového subjektu nese příznačný název “Povídej si”.           
Jeho hlavní myšlenka tkví v mezigeneračním dialogu. 

 

O projektu “Povídej si” 
Naším přáním je, aby každý obyvatel domova pro seniory, kterému se v současné době              
nikdo nevěnuje, našel člověka, který si s ním bude povídat. 
Naším cílem je alespoň částečně zaplnit samotu našich dříve narozených. Chceme spojovat            
mladší generace se seniory. Samota je jedním z největších problémů současných seniorů            
v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
Cílovou skupinou projektu jsou všichni osamocení senioři v českých domovech,          
kteří se z nějakého důvodu neúčastní aktivizačních aktivit pořádaných v domovech.           
Jejich samotu chceme rozptýlit návštěvami a povídáním o tématech, která je zajímají.            
Proto se náš projekt jmenuje “Povídej si”. 
Hledáme cesty, jak zapojit co nejvíce skupin do povídání se seniory.  
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Naše důvody 
V naší společnosti se téměř vytratilo propojení jednotlivých generací a zejména dříve            
narození zůstávají často sami. Přitom jde o lidi, kteří mají spoustu zkušeností, životní             
nadhled a jistě mají co předat mladším ročníkům. 
Díky naší dobrovolnické činnosti máme zkušenosti s tím, jak obohacující je takové povídání             
pro obě strany, a proto tomuto konceptu věříme. 

 

Rok 2017 
Uplynulý rok proběhl ve znamení hledání vhodného konceptu v rámci projektu “Povídej si”.             
Zvažovali jsme různé varianty motivace zapojení studentů do projektu, od odměňování           
za návštěvu přes sbírání kreditů, soutěž, po odměňování skupin, které by měly jakýsi             
patronát nad skupinou seniorů. Nakonec jsme se rozhodli opustit myšlenku vnější motivace            
zapojených účastníků projektu a vsadili na motivaci vnitřní. 
Rok 2017 byl pro nás rovněž ve znamení hledání členů projektového týmu. Dlouho se nám               
nedařilo poskládat tým k naší spojenosti. Na konci roku jsme však, zdá se, našli do týmu                
novou energii a můžeme se s nadšením pustit do plnění našich cílů. 
V loňském roce jsme v rámci hledání správné cesty projektu navštívili nemalé množství             
organizací, se kterými jsme diskutovali naše záměry. Konzultovali jsme naše myšlenky           
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ptali se domovů pro seniory a škol, navštívili              
jsme Skautský institut a další. Chtěli bychom jim všem touto cestou poděkovat za jejich              
názory, rady a sdílení jejich zkušeností. 
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Hospodaření 
Jelikož byl rok 2017 ve znamení hledání správné cesty projektu “Povídej si”, hledání             
projektového týmu a nepodařilo se nám prozatím přistoupit k realizační fázi, neměl v tomto              
roce spolek “Povídej si se mnou” žádné náklady ani výnosy. 
 
Co dál 
Rok 2018 bude opět ve znamení projektu “Povídej si”. V první fázi chceme oslovit základní               
a střední školy a jejich studenty. Začneme jednou či dvěma školami a jedním či dvěma               
domovy pro seniory jako pilotem, prostřednictvím kterého ustanovíme koncept,         
který bychom pak rádi nabídli a rozšířili do ostatních škol a domovů nejprve v Praze,               
a pak i po celé České republice. 
Již na konci roku 2017 jsme zaznamenali zájem z řad obou táborů a začali jednání               
k uskutečnění pilotu. Nyní chceme tato jednání dotáhnout a přistoupit k realizaci. 
V roce 2018 budeme rovněž hledat cesty k financování našeho projektu a propagace             
naší myšlenky široké veřejnosti. Chtěli bychom svým dílem přispět k tomu, aby se téma              
seniorů vrátilo zpět do běžné společnosti. 
Po té, co se nám podaří uspět ve školách budeme oslovovat další skupiny společnosti.              
Chtěli bychom postupně zapojit různá zájmová sdružení, firmy, ostatní seniory a další části             
společnosti tak, aby se nám podařilo naplnit náš cíl, přivést co nejvíce lidí k lůžkům našich                
seniorů v domovech, aby se necítili osamělí. 
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