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i Pomáháme seniorům
stát se samozřejmou,
sebevědomou
a respektovanou
součástí společnosti. 
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Linka seniorů 

Časopis

Školička internetu
pro seniory

Seniorcentrum

Pobyty v přírodě

Slovo předsedkyně správní rady
MUDr. Martiny Dosedělové 

Kurzy

Vážení a milí přátelé, 

Elpida připravuje kvalitní programy pro seniory již řadu let.

Přesto si při bilancování uplynulého roku vždy znovu

uvědomím, jak důležité je věnovat se právě seniorům

a umožnit jim aktivně a smysluplně trávit volný čas, ale

také jim pomoci ve chvílích, kdy to potřebují.    

Vzpomínám si na příběh sedmdesátiletého lodního

kapitána ve výslužbě, který se do Školičky internetu pro

seniory přišel naučit pracovat s počítačem. Nejen že to

zvládl, ale odjel pracovat do zahraničí. Pravidelně se nám

odtamtud hlásí po skypu. Nebo parta šikovných dam, které

se každý pátek scházejí v Seniorcentru, aby s výtvarnicí

Věrou Špánovou pokračovaly ve společné práci třeba na

tapisérii inspirované starou pražskou legendou. Slavnostní

vernisáž výstavy si přišla natočit i Česká televize. 

Takových příkladů jsou stovky. Seniorů, kteří si oblíbili

časopis Vital plus, je ještě více. Velkou inspirací jsou pro

ně příběhy lidí, o kterých píšeme, lidí, kteří i ve stáří umí

žít naplno, pracovat a předávat své zkušenosti. 

Se smutnějšími osudy se setkáváme na Lince seniorů.

Volají sem ti, kterým zemřel partner, mají problémy

v rodině nebo jsou izolovaní, bez možnosti jakékoliv jiné

pomoci. Odborníci z Linky seniorů s nimi sdílejí jejich

starosti a poskytují tolik potřebnou podporu.   

Jsem přesvědčena, že lidé v Elpidě dělají svou práci

naplno a opravdu dobře. Proto také Elpida plus získala

v roce 2009 poděkování Výboru dobré vůle Nadace Olgy

Havlové za vynikající realizaci projektu, které je každý rok

udělováno nejlepším neziskovým organizacím.  

Velice děkuji všem partnerům, nadacím a nadačním

fondům, firmám i státním institucím, bez jejichž finanční

podpory by Elpida nemohla naplňovat své poslání.

Martina Dosedělová



4

Historie programů

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Linka seniorů V listopadu seniorům začíná
sloužit Linka seniorů na
bezplatném telefonním čísle 
800 200 007. Linka má provoz
každý všední den od 17 do
19 hodin a je nabízena jako linka
informační. Zájem je hned velký,
během prvních měsíců se dovolala
zhruba tisícovka seniorů. 

Linka rozšiřuje provoz na 
9 – 11 a 17 – 19 hodin každý
všední den. Praxe ukazuje, že tím
ústředním není pro seniory
informace, ale důvěrný prostor,
kde se mohou podělit o své
starosti a trápení, někdy i radosti.
Služeb linky využilo přes 15 tisíc
volajících. 

Linka rozšiřuje provoz na každý
všední den od 8 do 20 hodin.
Telefonní číslo vytočilo necelých
13 tisíc volajících. Linku je možné 
kontaktovat  i e-mailem:
linkasenioru@elpida.cz.
Poprvé je seniorům k dispozici
i o vánočních svátcích. 

Získáváme akreditaci České
asociace pracovníků linek důvěry,
jednu z prvních, která byla v České
republice udělena. Linka pracuje
na cílenější propagaci a tak ubývá
tzv. testovacích hovorů, a přibývá
hovorů obsažných. Tradice služby
o vánočních svátcích pokračuje. 
Je to čas, který je pro osamělé
seniory jedním z nejtěžších vůbec. 

Linka se usazuje jako stabilní
a odborníky i laiky pozitivně
vnímaná služba seniorům. 
Má své pevné místo v síti
psychosociálních služeb. Linka
seniorů je partnerem Ministerstva
vnitra ČR v kampani zaměřené
proti násilí ve společnosti nazvané:
Násilí ne! Linka veřejně otevírá
témata, která jsou společností
opomíjena: domácí násilí, umírání,
smrt a bezmoc či péče o seniory. 

Od počátku roku platí nový zákon
č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách. Linka seniorů připravuje
registraci a v řádném termínu se
stává registrovanou sociální
službou podle § 55 zmíněného
zákona – telefonická krizová
pomoc. 

Na Linku zavolalo 10 186 seniorů.
Problematika, se kterou se na
Linku obracejí, je již několik let
podobná: osamělost, izolovanost,
ztráta blízkého člověka.

Školička internetu 
pro seniory

Od května začínáme v Praze učit
seniory pracovat na počítači, zatím
v pronajaté internetové kavárně.
Počítačové kurzy dostaly jméno
Školička internetu pro seniory.
Další začínají v Brně, Olomouci
a Ústí nad Labem. Kurzy prošlo
113 seniorů. 

Školička internetu pro seniory se
podílí na projektu Sdružení Tereza
Internet spojuje generace. 
Na deseti vybraných základních
a středních školách studenti
proškolili 470 seniorů. Vydáváme
učebnici Školička internetu pro
seniory. 

Se sloganem Generace seniorů
komunikuje otevíráme v lednu
vlastní kamennou Školičku
internetu v Limuzské ulici 
na Praze 10. 

Školička internetu působí kromě
Prahy na dalších 14 místech 
po celé republice. Rozšiřujeme
nabídku kurzů, senioři mají zájem
o pokračování výuky a tak na jejich
přání otevíráme tematické kurzy
pro pokročilé.

Projekt, který dosud zastřešoval
nadační fond Elpida, přechází
v říjnu pod nově vzniklou obecně
prospěšnou společnost Elpida
plus, o.p.s. Ve Školičce se začínají
učit jazyky a pro absolventy jsou
v nabídce pokračovací kurzy
spojené s relaxačním pobytem
v přírodě.

Otvíráme nové kurzy pro pokročilé
(např. Digitální fotografie, Práce
s notebookem). Kurzy během roku
absolvovalo 1361 seniorů. 

Seniorcentrum Elpida V červnu zahajuje svoji činnost
centrum poraden a aktivit pro
seniory (registrovaná sociální
služba). Za půl roku využilo služeb
450 seniorů.

Vital plus – časopis,
který pomáhá 
seniorům

V prosinci vydáváme první číslo
čtvtrletníku Vital plus. Rozhovor
nám poskytl Tomáš Halík 
a Míra Janek.
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Máme za sebou první kompletní ročník.
Přinášíme rozhovory s H. Illnerovou,
M. Jankem, L. Reinerovou, 
V. Havlem, E. Fučíkovou, I. Medkem,
Z. Mahlerem, M. Černou. V říjnu
poprvé oslovujeme čtenáře, aby
dobrovolně časopis podpořili. 
Přispělo 170 lidí částkou 
35 tisíc korun.



Červenec
Za podpory Konta Bariéry se nám podařilo vybudovat

bezbariérové WC. Školička se tak stává přístupnou

i vozíčkářům. Učebnu Školičky internetu pro seniory

v Informačním centru OSN na Smíchově za podpory

MČ Praha 5 vybavujeme novým nábytkem a LCD

monitory a velkou LCD obrazovkou. 

Srpen
Malování ve Školičce internetu a Seniorcentru. Pomáhají

nám zaměstnanci – dobrovolníci z Telefónica O2. Velkou

učebnu vybavujeme za podpory Nadace Charty 77 novými

plochými LCD Monitory.

Září
Slavnostní otevření nově vybavené učebny v IC OSN 

za účasti radní MČ Praha 5 Jitky Matouškové.

Živé vysílání o nás v ČRo2 – Praha. Přednáška

o křehkosti stáří v Seniorcentru Elpida, PhDr. Josef Vaško.

Oslovujeme ředitele pečovatelských zařízení pro seniory

s žádostí o finanční podporu časopisu Vital plus. 

Říjen
Festival Struny podzimu, koncert americké jazzové

zpěvačky Cassandry Wilson v Rudolfinu,  symbolicky

spojený s Linkou seniorů (patron Zdeněk Mahler). Vychází

Vital plus, rozhovory se Soňou Červenou a Mojmírem

Trávníčkem. Spouštíme nové webové stránky časopisu

Vital plus – www.vitalplus.org. Vernisáž výstavy tapisérií

„Na kozím plácku straší“, které vytvořily seniorky pod

vedením výtvarnice Věry Špánové. Vernisáž natáčí Česká

televize pro pořad Barvy života. Příspěvek ke dni seniorů,

vedoucí Linky seniorů hostem Radiožurnálu. Účastníme

se Týdne neziskových organizací MČ Prahy 5. Školička

otevřena i vozíčkářům – první dva rekvalifikační kurzy.

Listopad
První výstava fotografií v Seniorcentru Elpida. Profesor 

J. Bultas a MUDr. J. Jeřábek vystavili fotografie z Tibetu

a Nepálu. Rozhovor pro Moravský deník, téma podvody

na seniorech, Linka seniorů. Vedoucí Linky seniorů

poskytuje rozhovor německé redakci ČRo. 

Prosinec
Vánoční trhy O2 na Brumlovce. Vychází Vital plus,

rozhovory s Arnoštem Lustigem a Evou Jiřičnou. Výstava

účastnic programu Tvořivé pátky Věry Boudníkové,

tentokrát Knoflíkové sny, Seniorcentrum. S produkční

pořadu Barvy života startujeme úzkou spolupráci.

Leden
S univerzitou v Ulmu spolupracujeme na evropském

projektu vzdělávání dospělých VITRA. Číslo Linky seniorů

je na každé nové SIM kartě společnosti Telefónica O2,

také ve všech veřejných telefonních automatech.

V Seniorcentru otevíráme kurz grafologie, spisovatel

a sociolog Fedor Gál zde promítá film Krátká dlouhá cesta.  

Únor
Františka Hana Garlíková v Seniorcentru vystavuje

krojované panenky. Sklízí velký úspěch, návštěvníci s ní

ještě po skončení výstavy dlouze diskutují. Vedoucí Linky

seniorů je hostem na stanici Radiožurnál.

Březen
Elpida plus vystavuje na výstavě For senior v pražských

Letňanech. Díky podpoře Nadace Charty 77, projektu

Počítače proti bariérám, pořizujeme 6 notebooků pro

mobilní učebnu.

Vychází Vital plus, rozhovory s Květou Fialovou

a Fedorem Gálem. 

Duben
Představujeme se v Kávě o čtvrté, pořadu ČRo 2 – Praha.

Linka seniorů na exkurzi v domově seniorů na Hagiboru.

V Seniorcentru otevíráme jazykové kurzy španělštiny. 

Květen
Účastníme se Evropské konference o důstojnosti

a ohroženosti ve stáří. První turnus Relaxačního pobytu

v přírodě, tentokrát v Krkonoších. 

Červen
Vedoucí Linky seniorů hostem Radiožurnálu k tématu

násilí na seniorech. Účastníme se workshopu neziskových

organizací na Praze 4, praktická ukázka tréninku paměti.

Elpida plus, o.p.s. získává ocenění za vynikající realizaci

projektů od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové.

Vychází Vital plus, rozhovory s Ludvíkem Vaculíkem

a Dianou Phipps Sternbergovou. Představujeme se

zaměstnancům Vodafone v rámci Dnů pro neziskové

organizace.

76

Události 2009
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Linka seniorů  
Poslání: Linka seniorů je bezplatná
a anonymní telefonická služba pro
seniory a osoby v krizi. Nabízí volajícím
důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů,
provází je náročnými životními
situacemi, poskytuje jim smysluplné
kontakty na instituce, a tím je
podporuje v aktivním, nezávislém
a důstojném životě.

Linka seniorů
800 200 007



Linka seniorů je otevřená také pro osoby o seniory

pečující. Pečující jsou často vyčerpaní a ti, o které je

pečováno mají pocit pouhé zátěže a břemene. LS pomáhá

najít smysl a mechanismy zvládnutí vzniklé situace. Také

podporuje pečující v potřebné kvalitní péči o sebe sama.

Senioři si číslo na LS vzájemně osobně doporučují. V roce

2009 se podařilo díky spolupráci s Nadací O2 umístit číslo

800 200 007 na všechny veřejné telefonní stanice a také

na všechny nové SIM karty mobilních telefonů společnosti

O2. Jedním z mnoha pozitivních dopadů je nárůst počtu

prvokontaktů a volajících z odlehlých oblastí České

republiky, kde je jiná pomoc prakticky nedostupná.

Linka seniorů pracuje často s tématy, která jsou

společností marginalizována či vytěsňována.  Bezmoc,

smutek, smrt či její blízkost, péče o vážně nemocného.

Nicméně právě těžké životní momenty a jejich úspěšné

zvládnutí často umožňují nahlédnout život z obou stran.

Výsledkem může být vědomější a kvalitnější život. 
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Linka seniorů je linkou důvěry pro seniory. Za sedm let

existence zaznamenala 74 692 kontaktů. Na rok 2009 jich

připadlo historicky nejvíce – 16 093. Počet jednoznačně

smysluplných kontaktů byl podobný jako v roce předchozím.

Hovorů bylo 3 309 a podaných informací 2 475. 

Témata, se kterými se volající na LS obrací, jsou podobná

jako v minulých letech. Osamělost, ztráta blízkých –

především partnerů, nemoc, bezmoc a ztráta smyslu

života, bilancování, „životní úklid“. Téma ekonomické krize

zvýraznilo problematické vztahy v rodině – mladí chtěli

často po rodičích, aby jim pomohli s jejich dluhy, ať už

finančně či přepsáním svých nemovitostí. Přestože čím 

dál tím více seniorů si uvědomuje, že takováto prosba je

za hranicí toho, co by chtěli a měli se svým majetkem

za svého života dělat, odmítnout děti není snadné. Často

se tedy obraceli na LS s prosbou o konzultaci a podporu.

Linka seniorů, dobrý den…
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Typy kontaktů Rok 2009
zazvonění 2 174
zavěšení 1 021
omyl 165
zneužití 251
testovací 4 850
mlčení 432
hovor za úč. sex. uspokojení 26
hovor 3 309
profesní kontakt 857
podaná informace 2 475
Příchozí e-mail 251
Odchozí e-mail 208
CELKEM 16 093

Linka seniorů  
• Bezplatná a anonymní linka důvěry
• Každý všední den a o vánočních svátcích od 8 do 20 hodin 
• E-mailová poradna: linkasenioru@elpida.cz 
• www.linkasenioru.cz 

Vedoucí Linky seniorů: 
Mgr. Michal Horažďovský
michal.horazdovsky@elpida.cz

Podpořte Linku seniorů
Číslo sbírkového účtu u Raiffeisenbank, a.s.: 2838425028/5500

DMS LINKASENIORU na číslo 87 777
Cena dárcovské SMS je 30 Kč, Linka seniorů obdrží 27 Kč.
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Seniorcentrum Elpida
Seniorcentrum Elpida slouží svým klientům
druhým rokem. Za tu dobu jsme vytvořili síť
úzce propojených poraden, dílen a ostatních
aktivit, které vždy vycházejí z potřeb a přání
seniorů. 
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Sociálně-zdravotní poradna – témata: Alzheimerova

choroba, problémy se spánkem, cvičení při bolestech

kloubů a páteře, problémy sociální péče, podpora

soběstačnosti klienta a možnost setrvání v jeho domácím

prostředí. Přednáška PhDr. Josefa Vaška: Předpoklady

úspěšného stárnutí. 

Sociálně-právní poradna – individuálního právního

poradenství v roce 2009 využilo 84 klientů. Témata: závěť,

pozůstalost, dědictví, bytová otázka, vydědění či

sousedské spory.  

Počítačová poradna – řešení počítačových problémů,

na které se senioři bojí jinde zeptat. Poradnu navštěvují

klienti opakovaně, v roce 2009 bylo návštěv 126. 

Individuální poradna „S námi nezabloudíte“ – pomoc

v běžných osobních záležitostech – vyhledání dopravního

spojení, možnosti ubytování, lázeňských pobytů,

nasměrování na instituce poskytující veřejné či sociální

služby. V roce 2009 poradnu využilo 89 seniorů. 

Sociální terapie Tváři v tvář – důvěrný prostor pro řešení

starostí a trápení. Témata: vztahy v rodině, společnosti,

samota, potíže spojené se stárnutím. 

Poradny a dílny v roce 2009

Poradny 

První celý rok provozu Seniorcentra ukázal, že jsou
nabízené poradny a aktivity pro seniory přínosné
a že je rádi a opakovaně navštěvují. Pro mnoho
z nich se Seniorcentrum stalo neodmyslitelnou
součástí života. I ten, kdo se zrovna nechce účastnit
nějaké aktivity, najde v naší internetové kavárně
příjemné prostředí k odpočinku či setkání s přáteli



Dílny

Trénink paměti – praktická cvičení k uchování duševní svěžesti, 

lepší pozornosti, řeči a zlepšení prostorové orientace. Spolupráce

s neurologickou ambulancí Vinohradské nemocnice. 

Výtvarná dílna – s podtitulem Nikdo není nešikovný probíhají jednou

za čtrnáct dní setkání s lektorkou Alexandrou Boušovou nad konkrétními

výtvarnými technikami např. drátování, pečení obřadního pečiva

(Masopust, Velikonoce, svatby, křitiny atd.), technika šité krajky. 

Literární dílna – dílo Oty Pavla, venkovská próza 30. – 50. let, 

lektoři: Pavel Šaur, Luděk Korbel.

Společenská setkávání – výstava krojovaných panenek paní Hany

Garlíkové, výstava fotografii z Tibetu prof. Bultase a MUDr. Jeřábka,

proběhla beseda s Fedorem Gálem k jeho novému dokumentárnímu

filmu Krátká dlouhá cesta. Velký ohlas měla beseda s herečkou

Valentýnou Thielovou o práci na jevišti i před kamerou.

Tvořivé pátky – pod vedením výtvarnice Věry Boudníkové – Špánové

vznikají společná výtvarná díla 8 seniorek. V roce 2009 čtyři měsíce

společně pracovaly na trojdílném cyklu tapisérií na téma pražské legendy

O tlusté paní z Kozího plácku od Václava Cibuly. Vznik tapisérií popisuje

v kronice jedna z účastnic, Miriam Kroupová. Koncem roku byl dokončen

i další výtvarný program - Knoflíkový sen. Díla vzniklá z výtvarných

setkání jsou pravidelně vystavována v Seniorcentru, reportáž o nich

natáčela i Česká televize.  

Grafologie – grafologie pro začátečníky, seznámení se základy

grafologie, tzn. symbolikou psací plochy, popisnými a měřitelnými znaky

písma a se stanovením dojmových znaků písma. Cílem tohoto kurzu je

vyčíst z rukopisu typologii pisatele. V roce 2009 proběhlo 

89 setkání.
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Počet návštěv Seniorcentra Elpida  
2008 2009 Celkem

Poradny 109 343 452
Dílny a spol. setkávání        341 572 913
Jazykové kurzy 0 253 253 
Relaxační pobyty v přírodě 0 130 130

450 1 298 1 748 



Jazykové kurzy

Angličtina, němčina - pro začátečníky, 

mírně pokročilé a pokročilé

Španělský jazyk pro začátečníky

Konverzace v anglickém jazyce

Relaxační pobyty v přírodě

Již třetím rokem nabízíme nejen absolventům

počítačových kurzů relaxační pobyty v přírodě. V roce

2009 jsme vyjeli opět na chaty Vatra a Novopacká Bouda

v Krkonoších. Celkem to bylo 6 týdenních cyklů, kterých

se zúčastnilo 130 seniorů. Kromě počítačových kurzů zde

mohou účastnici navštěvovat výtvarnou dílnu, trénink

paměti, nově jsme jim nabídli přednášky členů horské

služby či Krkonošského národního parku. Velmi oblíbený 

je i večerní společenský program s hudbou, zpěvem,

společenskými hrami nebo posezením u táboráku. 
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Seniorcentrum Elpida
• Trénink paměti, poradny, dílny, cvičení
• Jazykové kurzy, relaxační pobyty v přírodě
• Na Strži 40, Praha 4 
• Každý všední den od 8 do 17 hodin
• E-mail: seniorcentrum@elpida.cz 

Vedoucí Seniorcentra Elpida:
Miroslava Fuchsová
miroslava.fuchsova@elpida.cz  

Podpořte Seniorcentrum Elpida
Číslo sbírkového účtu u Raiffeisenbank, a.s.:
2838425028/5500

DMS ELPIDA na číslo 87 777
Cena dárcovské SMS je 30 Kč, Elpida obdrží 27 Kč.
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Senioři ovládají počítač 
čím dál lépe. Jejich nároky
na obsluhu počítače rostou
a Školička se jim snaží
vycházet vstříc. Proto v roce
2009 připravila řadu nových,
úzce specializovaných kurzů.

Školička internetu pro seniory



Počet absolventů a kurzů Školičky internetu 

2003 – 2008 2009 Celkem
Počet kurzů 880 161 1041
Počet absolventů 11 044  1127 12 171 

Kurzy probíhají ve dvou pražských učebnách – 

na Praze 10 a na Praze 5 (díky podpoře IC OSN).

Obě učebny se v roce 2009 podařilo významně

zmodernizovat. V počítačové učebně na Praze 10

jsme za podpory Nadace Charty 77, projektu

Počítače proti bariérám, pořídili nové LCD monitory

pro celou učebnu, na 6 LCD monitorů pro

internetovou kavárnu jsme získali finanční příspěvek

od Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové. 

Nadace Charty 77 financovala také vybudování

bezbariérového WC, díky kterému naše kurzy

navštěvují od podzimu také vozíčkáři. 

Druhou pražskou učebnu, kterou nám bezplatně

poskytuje IC OSN, jsme díky podpoře MČ Praha 5

vybavili nejenom novými LCD monitory a LCD

obrazovkou, ale také novým nábytkem. 

V létě u nás opět proběhlo 6 kurzů projektu

Nadačního fondu Livie a Václava Klausových Senioři

komunikují, kterých se zúčastnilo 72 začátečníků.
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Školička internetu pro seniory
• Na Strži 40, Praha 4
• Každý všední den od 8 do 17 hodin
• mail: skolicka.internetu@elpida.cz 

Vedoucí Školičky internetu:
Miroslava Fuchsová
miroslava.fuchsova@elpida.cz  

Přehled kurzů:

Začínáme s počítačem a internetem 

Pokročilé vyhledávání na internetu 

Práce s počítačem 

Digitální fotografie 

Google 

Instalace programů 

Jak udělat CD z vinylové desky 

Komunikace po síti 

MS WORD 2007 

Práce s notebookem 

Tabulkový editor.

Tvorba prezentací a PhotoStory 

Textový editor 

Příprava fotografií pro Fotolab

Téma dneška pana Peška

Tvorba webových stránek 

Práce s mobilem 

Internetová poradna Školičky internetu

Senioři mohou své problémy s počítačem

řešit i z domova, prostřednictvím

elektronického formuláře na www stránkách

Elpidy plus. Jejich dotaz obratem zodpoví

lektor. Otázky i odpovědi jsou pak na

www.elpida.cz k dispozici i dalším uživatelům. 
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Lucie Hlínová

Pavel Synek

Martin Stehlík

Martina Hanovská

Aneta Kollerová 
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Vital plus
V roce 2009 vydala Elpida plus, o.p.s.
další čtyři čísla čtvrtletníku Vital plus. 
Pro časopis byl rok 2009 přelomový –
rozšířili jsme počet distribučních míst 
na 30 a dostali se tak ke stovkám nových
čtenářů po celé České republice, navíc
jsme spustili plnohodnotný web. Časopis
je nadále distribuován zdarma.
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Také v roce 2009 Vital plus otevíral zásadní témata,

která jsou často společenskými tabu: psali jsme

o tom, jak si zajistit důstojné stáří ve vlastním bytě,

o sexu po šedesátce, týrání v rodině, ale i o nekalých

obchodních praktikách zaměřených na seniory. 

Pro rozhovory jsme si vybrali osobnosti, které si

s námi povídali o životě, stáří i smrti. Čtenářům jsme

zprostředkovali setkání s herečkou Květou Fialovou,

sociologem Fedorem Gálem, hraběnkou Dianou

Phipps Sternbergovou, spisovatelem Ludvíkem

Vaculíkem, filozofem Mojmírem Trávníčkem, operní

pěvkyní Soňou Červenou, architektkou Evou Jiřičnou,

spisovatelem Arnoštem Lustigem a hercem

Stanislavem Fišerem. 

Časopis prošel

i obsahovými změnami –

tou nejzásadnější bylo

přidání třetího rozhovoru

menšího formátu.

Rozhovory tak tvoří

přirozené předěly mezi

tematickými celky

časopisu. 
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Vital plus
• Časopis, který pomáhá seniorům
• Redakce: Na Strži 40, 140 00 Praha 4
• E-mail: vitalplus@elpida.cz
• Webové stránky: www.vitalplus.org 

Šéfredaktor časopisu:
Mgr. Jiří Hrabě
jiri.hrabe@elpida.cz 

Podpořte Vital plus
Číslo sbírkového účtu u Raiffeisenbank, a.s.: 
2838425028/5500

DMS ELPIDA na číslo 87 777

V roce 2009 jsme

pokračovali v originálním

dárcovském konceptu,

kdy čtenáři mohli

vydávání časopisu

dobrovolně podpořit

a v podstatě tak umožnit,

aby ho mohli dostávat

zdarma i ti, kteří by si ho

nemohli dovolit koupit.

V roce 2009 na časopis

přispělo 807 lidí

a organizací, 

celkem poslali 

160 383 korun.  

Velkou radostí pak bylo 

spuštění webové verze

časopisu k Mezinárodnímu 

dni seniorů, tedy 

1. října. Na stránkách

www.vitalplus.org najdete

archiv se všemi vydáními

časopisu, seznamku, ale

i video sekci a čtenářský

prostor, kde se může stát

autorem každý čtenář.  



Elpida plus prezentovala své poslání několika způsoby:

v tištěných médiích, rádiích a televizi, aktivní účastí na

řadě odborných konferencí nebo prostřednictvím časopisu

Vital plus.

Pokračovala naše spolupráce s českými deníky,

především s MF DNES. K propagaci aktivit Školičky

internetu pro seniory a Seniorcentra Elpida jsme více

využívali radničních novin, především pak novin 

pro Prahu 10 a Pražské pětky. Služby linky seniorů jsme

prostřednictvím Teletextu České televize nabízeli ve třech

měsíčních cyklech.  S Českou televizí jsme prohloubili

spolupráci v pořadu Barvy života. V Seniorcentru Elpida se

natáčela reportáž z vernisáže „Na Kozím plácku straší“, 

ve studiu Barev života byli pravidelnými hosty pracovníci

z Linky seniorů i Vitalu plus. Pokračovala také spolupráce

s Českým rozhlasem 2 – stanicí Praha, kde jsme

představili všechny programy Elpidy a zúčastnili se debaty

na téma Senioři a moderní technika. Vedoucí Linky

seniorů Michal Horažďovský byl několikrát hostem

Radiožurnálu (témata: Násilí na seniorech, Dědická daň,

Povídání o vánočním čase atd.) 
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V roce 2009 jsme začali klienty oslovovat a informovat

prostřednictvím pravidelně zasílaných e-mailů. Od října

pak spouštíme zcela nové stránky časopisu Vital plus,

které obsahují nejen všechny kompletní ročníky, ale

i rozsáhlé fotogalerie, videa a prostor pro čtenáře. Ještě

před koncem roku se stránky dostávají na první místo ve

vyhledávači Seznam.cz (po zadání klíčových slov „časopis

pro seniory“). 

Elpida plus, o.p.s. se v roce 2009 účastnila řady odborných

konferencí zaměřených na postavení seniorů ve společnosti

– např. Evropská konference o péči a ochraně seniorů,

která se konala v rámci českého předsednictví EU,

konferencí České alzheimerovské společnosti apod. 

Naše PR v roce 2009
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Správní rada k 31. 3. 2010
MUDr. Martina Dosedělová, předsedkyně správní rady

PhDr. Marie Hakenová

S. M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Mgr. Jaroslav Hořejší

Dozorčí rada k 31. 3. 2010
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 

Mgr. Jiří Slavíček

Ing. Miloš Veselý

Ředitelka:
Ing. Bronislava Hilliová

Lidé v projektech

Linka seniorů
Mgr. Michal Horažďovský, vedoucí Linky seniorů

Mgr. Petra Finková, zástupkyně vedoucího

Seniorcentrum Elpida 
a Školička internetu pro seniory
Miroslava Fuchsová, vedoucí 

Vital plus
Mgr. Jiří Hrabě, šéfredaktor 

O obecně prospěšné společnosti Bronislava Hilliová Miroslava Fuchsová

Michal Horažďovský
Jiří Hrabě



Náklady na projekty v roce 2009 v tis. Kč

Školička internetu pro seniory 1 816

Linka seniorů 2 788

Časopis Vital plus 1 708

Seniocentrum Elpida 1 496

Celkem 7 808

Přehled rozsahu výnosů v členění 
dle zdrojů v tis. Kč

kurzovné Školička internetu 795

otištěná reklama v časopisu Vital plus 705

tržby z prodeje knihy Školička internetu 22

dotace z veřejných zdrojů 2 091

peněžní dary 3 813

jiné výnosy 37

Celkem 7 463

Přehled dárců rok 2009 v tis. Kč 
(peněžní i nepeněžní dary)

GlaxoSmithKline, s.r.o. 2 500

Nadace O2 857

Nadace manželů Livie a Václava Klausových 111

Nadace Charty 77 150

Seznam.cz, a.s. 70

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 50

Nadace Pangea 20

drobní dárci fyzické osoby 160

Celkem 3 918

3938

Ekonomická část 





b) Závazky kryté podle zástavního práva
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

Daň z příjmů
OPS nemá v roce 2009 daňovou povinnost, bylo využito ustanovení §20,
odst. 7 ZDP, daňová úleva činí 59 200 Kč.

Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění
Elpida plus vykazuje k 31.12.2009 závazky k PSSZ a ke zdravotním
pojišťovnám v úhrnné výši 82 tis. Kč, které vznikly při zúčtování mezd za
prosinec 2009 a byly uhrazeny začátkem roku 2010.

Závazky ke státnímu rozpočtu
Závazky ke státnímu rozpočtu z titulu DPH a zdanění zaměstnanců za
prosinec 2009 v úhrnné výši 62 tis. Kč byly uhrazeny v řádných
termínech v lednu 2010.

4. Finanční leasing

OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

5. Nepeněžité závazky a jiná plnění neuvedené v účetnictví

OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

6. Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty

Výnosy
Jsou tvořeny zejména peněžitými dary, provozními dotacemi, kurzovným
od účastníků za absolvování školičky internetu a reklamou v časopisu. 

Osobní náklady
průměrný počet zaměstnanců 30, z toho hlavní pracovní poměr 3 pracovníci
osobní náklady celkem 3 397 tis. Kč
z toho
odměny orgánům fondu 0 tis. Kč
sociální a zdrav. pojištění 682 tis. Kč

7. Spřízněné osoby

Půjčky, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům orgánů OPS
(včetně plnění poskytnutých bývalým členům)
OPS k datu četní závěrky nevykazuje.

Pohledávky vůči spřízněným osobám
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

Závazky vůči spřízněným osobám
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

8. Významné položky, které jsou ve výkazech kompenzovány
s jinými položkami

OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

9. Události mezi rozvahovým dnem a datem sestavení závěrky

Po rozvahovém dni nedošlo k podstatným událostem.

10. Přijaté dary

V roce 2009 přijala Elpida plus, o.p.s. dary v úhrnné výši 
3 918 tis. Kč, a to zejména v peněžní formě. Největší dárci byli: 

GlaxoSmith Kline, s.r.o. 2 500 tis. Kč
Nadace O2 857 tis. Kč
Nadace Charty 77 149 tis. Kč
Nadace manželů Klausových   111 tis. Kč
Seznam, a.s. 70 tis. Kč
Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové 21 tis. Kč
Nadace Pangea  20 tis Kč

Žádné dary poskytnuty nebyly.

11. Daňová úleva ze zdaňovacího období roku 2008 Kč 

byla použita na financování hlavní činnosti v roce 2009.

12. Okamžik sestavení účetní závěrky je 20. 2. 2010

V Praze dne  20.2.2010

MUDr. Martina Dosedělová 
předsedkyně správní rady

Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva
financí č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují
podvojného účetnictví.
Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů,
které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány
v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

1. Obecné údaje o účetní jednotce

Název: Elpida plus, o.p.s.
IČO: 27948706
Sídlo: Praha 1, Bartolomějská 11

2. Použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování

Dlouhodobý nehmotný majetek
a) Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek
je oceňován v pořizovací ceně.  
b) Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
c) Bezplatně získaný dlouhodobý nehmotný majetek
OPS neobdržela v roce 2009 dlouhodobý nehmotný majetek.
d) Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek se účetně odepisuje po dobu stanovenou
v interní směrnici

Dlouhodobý hmotný majetek
a) Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek
je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje
s pořízením související
b) Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
c) Bezplatně získaný dlouhodobý hmotný majetek
OPS obdržela v roce 2009 dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné ceně
102 tis. Kč.
d) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobý hmotný majetek se účetně odepisuje po dobu stanovenou
v interní směrnici 

Zásoby
a) Nakupovaný materiál
je oceňován v pořizovací ceně zahrnující cenu pořízení a výdaje
s pořízením související

b) Pořízení zboží
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.
c) Zásoby pořízené bezplatně
OPS má v účetnictví zachyceny bezplatně pořízené zásoby v úhrnné
ceně 138 tis. Kč.

Pohledávky
Pohledávky jsou oceňovány nominálními hodnotami.

Krátkodobý finanční majetek
OPS k datu účetní závěrky vykazuje finanční prostředky v úhrnné 
výši 2 547 tis.Kč.

Závazky
Závazky jsou oceněny nominální hodnotou.

3. Doplňující informace k rozvaze

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Na účtech dlouhodobého hmotného majetku  jsou zachyceny nakoupené
předměty v pořizovací ceně přesahující 1 000 Kč a dále všechny
darované předměty bez ohledu na výši ceny uvedené v darovací
smlouvě. Všechny tyto předměty podléhají inventarizaci. 

Dlouhodobý finanční majetek
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

Pohledávky
a) Přehled pohledávek 
dlouhodobé pohledávky                                                
krátkodobé pohledávky 99 tis. Kč
b) Pohledávky kryté podle zástavního práva
OPS k datu účetní závěrky nevykazuje.

Opravné položky
OPS nevykazuje k datu účetní závěrky přechodné snížení hodnoty aktiv 

Vlastní zdroje
Vlastní zdroje jsou ke konci roku 2009 vykázány ve výši 
2 701 tis. Kč, jsou tvořeny vlastním jměním ve výši 3 044 tis. Kč a účetní
ztrátou ve výši 343 tis. Kč. 

Závazky
a) Přehled závazků z běžné činnosti
dlouhodobé závazky 0
krátkodobé závazky 265 tis. Kč

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2009



Kontakty: 

Elpida plus, o.p.s.
Na Strži 40, 140 00 Praha 4

tel: 224 231 914

e-mail: elpida@elpida.cz

www.elpida.cz

IČO: 27948706

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank,

č.ú. 2838425001/5500

Číslo sbírkového účtu 

u Raiffeisen Bank: 2838425028/5500

Linka seniorů
800 200 007

e-mail: linkasenioru@elpida.cz

provozní doba: každý všední 

den a o vánočních svátcích 

od 8 do 20 hod. 

Seniorcentrum Elpida
Na Strži 40, 140 00 Praha 4

tel: 272 701 335 

e-mail: seniorcentrum@elpida.cz 

provozní doba: každý všední den 

od 9 do 17 hod.

Školička internetu pro seniory
Na Strži 40, 140 00 Praha 4

tel: 272 701 335 

e-mail: skolicka.internetu@elpida.cz

provozní doba: každý všední den od

9 do 17 hod. 

Vital plus
Na Strži 40, 140 00 Praha 4

tel: 224 231 914

e-mail: vitalplus@elpida.cz

www.vitalplus.org 

Děkujeme

Děkujeme všem organizacím i jednotlivcům, 
kteří se přímo podíleli na našich projektech. 

Děkujeme všem zaměstnancům a spolupracovníkům 
za osobní nasazení a přístup.

Děkujeme dárcům, sponzorům, příznivcům
a spolupracujícím organizacím.

Děkujeme fotografovi Janu Bartošovi za poskytnutí
fotografií do této výroční zprávy.

Díky vám můžeme pomáhat seniorům.

Za finanční podporu v roce 2009 
chceme zvláště poděkovat:

Časopis Vital plus podpořili:
Milada Pokorná – 4000 Kč
Antonín Otava – 3000 Kč
Prof. RNDr. Helena Illnerová – 2000 Kč
DPS Malešice – 1500 Kč 
J. Jedličková –1500 Kč
MUDr. Magda Marečková – 1000 Kč
Zdenka Voldánová – 1000 Kč
Školské sestry De Notre Dame – 1000 Kč
H. Krýdová – 1000 Kč
Beáta Asarlidu – 1000 Kč
Charitní domov v Řepích – 1000 Kč
M. Brožová – 1000 Kč
D. Jirsová – 1000 Kč
Domov pro seniory Chlumec – 1000 Kč
Soňa Červená – 1000 Kč
Alena Lízrová – 1000 Kč
P. Smetana – 1000 Kč

Děkujeme také všem ostatním drobným dárcům,
kteří přispěli na časopis Vital plus

Seniorcentrum Elpida a Školičku internetu 
pro seniory podpořili:
Jaromír Šantrůček – 3650 Kč
Zdeňka a Pavel Smetanovi – 1000 Kč
Karel Vlach – 2000 Kč

Výroční zpráva Elpidy plus, o.p.s.
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