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Byl to rok napůl. Nakonec byl jako obvykle vcelku, ale na 

dvě poloviny ho rozdělil – snad naposledy – koronavirus. 

A ten, stejně jako celý svět, ovlivnil i Elpidu. Nám i projek-

tům se dařilo, kurzy a akce v Centru Elpida jsme zavírali 

a zase otvírali, tak jak nám to umožňovala vládní opatření, 

na Lince seniorů jsme pomáhali s očkováním i obyčejnými 

starostmi a strastmi, pletařky napletly obrovský ranec po-

nožek a časopis Vital se rozletěl do světa s dalšími čtyřmi 

krásnými čísly.

To všechno probíhalo v atmosféře chystaných narozenin 

Elpidy. V září 2022 to bude dvacet let, kdy poprvé někdo 

uslyšel ve sluchátku „Linka seniorů, dobrý den“. A tehdy se 

začal psát neuvěřitelný příběh organizace, která si hned na 

začátku vetkla do svého DNA odvážný cíl: změnit pohled na 

stáří v Česku.

Postupně jsme proto začali na pomyslný náhrdelník 

navlékat další korálky projektů – Centrum Elpida, které se 

úplně původně jmenovalo Školička internetu pro seniory, 

časopis Vital, mezigenerační festival Old’s Cool, Ponožky 

od babičky a desítky dalších drobných projektů, které za ta 

léta není snad možné ani spočítat.

Vzpomínám si, když jsme poprvé vyjeli na koncert se 

sborem Elpida. Představte si to. Dvacítka dam, které ni-

kdy předtím nestály na pódiu před diváky. A kapela tehdy 

mladých hudebníků. Autobus, zájezd! Opona, střih. Nyní 

má sbor za sebou stovku koncertů nejen v Česku, ale i na 

Slovensku. Má kroniku a kronikářku Věrku Fišbachovou. 

A spoustu zážitků! Třeba vystoupení na Colours of Ostra-

va, kde měly dámy šatnu hned vedle Bobbyho McFerrina 

a pod pódiem stovky, možná tisíce lidí. Nebo autobus za-

padlý do škarpy kdesi ve středních Čechách, když odvážel 

domů tehdejší sbormistryni Zuzku Seibertovou. No, když je 

vám dvacet, máte už trochu právo vzpomínat.

V běhu let se nám podařilo také otevřít téma dezin-

formací, které hýbou nejen světem internetu. To, že jsme 

naučili pracovat s počítačem a internetem přes 60 tisíc se-

niorů, možná víte, ale my šli ještě dál. Postupně jsme je ve 

spolupráci s odborníky začali vybavovat nástroji a znalost-

mi, aby se na internetu neztratili a nenaletěli. Stovky hodin 

práce, kurzů, online ověřovací dílny, a především skvělý 

pocit z toho, že další lidé vědí, jak pracovat se zdroji a jak 

poznají, když je někdo klame.

Nabídku našich kurzů a aktivit jsme také rozšířili o další 

pobočku v Praze 7. Jmenuje se Přístav 7 a najdete ji v Ho-

lešovicích. A aby toho rozšiřování nebylo málo, v roce 2021 

jsme se konečně přestěhovali do nových prostor na Smí-

chov. Novým zázemím celé Elpidy se stala historická budo-

va bývalé staré školy v ulici Na Bělidle, kterou chceme co 

nejdříve proměnit v moderní kulturní a vzdělávací centrum, 

kde se budou potkávat senioři, junioři, sousedi, kde zkrátka 

vznikne (a už vzniká) úžasná komunita lidí, které bude bavit 

učit se, tvořit a být spolu.

Za každým z projektů jsou lidské příběhy a spousta prá-

ce. Sám jsem v Elpidě už víc jak patnáct let a můžu říct, že 

jsme měli štěstí. Štěstí na skvělý tým, obětavé kolegy i lidi 

kolem, bez kterých by to prostě nešlo. Spojovalo nás a spo-

juje jediné – obrovské nadšení a radost, nejen nás v Elpidě, 

ale především seniorů!

Za těch dvacet let se jich s Elpidou seznámily desítky ti-

síc! Je to neuvěřitelné číslo, ale více než to je ten povznáše-

jící pocit, když víte, že každému z nich jsme nějak pomohli, 

ve zlé chvíli, v osudovém okamžiku, zásadní nebo jen 

docela obyčejnou radou, podanou rukou, nabídkou, která 

jim umožnila zůstat v kontaktu s vrstevníky i okolím. A to je 

věc, které si na Elpidě cením nejvíc. Totiž že pomáhá seni-

orům zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou 

součástí společnosti. S vaší pomocí a podporou to budeme 

moc rádi dělat (minimálně) dalších dvacet let.

Slovo ředitele

JIŘÍ HRABĚ,
ředitel Elpidy

V září 2022
to bude

dvacet let

Za každým 
z projektů jsou 
lidské příběhy

nové výzvy nás ženou kupředu



„Dobrý den, děkuji za zaslané – 
i za ten zajímavý projekt, je to opět něco na 

zpestření, už se těším na příští za týden. 
A vy jste úžasní, že to nevzdáváte a stále 
pro nás něco vymýšlíte, však my se také 

nehroutíme a trpělivě čekáme až se zase 
budeme osobně setkávat, to nám opravdu 

chybí. Děkuji a vydržme to.“

— Jaroslava Vachovcová
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cestou z Pankráce na Bělidlo
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Symbolickým pochodem ze Strže na Bělidlo opouštíme po 

deseti letech působiště na Praze 4 a stěhujeme se do his-

torické budovy na Smíchově. Dům v ulici Na Bělidle 34 vždy 

sloužil vzdělávání, v polovině 19. století zde sídlila první 

česká obecná škola, nyní se tady zabydlujeme my. Vyhráli 

jsme výběrové řízení a Magistrát hl. města Prahy nám pro-

najal část prostor. Tento dům nám dává křídla, ale zároveň 

volá po rekonstrukci. A my taky. Chystáme se mu vrátit 

původní lesk a podtrhnout historického ducha, ale také roz-

šiřovat jeho i naše možnosti. Některé úpravy jsou nezbytné 

k usnadnění pohybu našich klientů. Společně s kavárnou 

plánujeme vybudovat komunitní kuchyni a zahradu, která 

bude sloužit k mezigeneračnímu a sousedskému setkávání. 

Abychom našim klientům mohli dopřát kulturní a vzdělávací 

program v příjemném prostředí, je potřeba stavebně upravit 

a vybavit učebny. Nové prostory nám navíc umožní rozšířit 

naši online výuku, díky které máme klienty po celé České 

republice.

Měníme adresu – 
jsme na Bělidle

Přestěhovat Elpidu – Centrum Elpida, 

kanceláře a zázemí pro ostatní projekty 

(Ponožky od babičky, Časopis Vital…)

Provést základní stavební úpravy 

kavárny, kanceláří a ponožkové dílny

V roce 2021 se nám podařilo:

Vypracovat architektonickou studii 

a návrh stavebních úprav ve spolupráci 

s Mgr. Marcelou Steinbachovou z arch. 

studia SKUPINA

Broňa, Honza, David, Katka převzali klíče od Bělidla

ale studie nás držela 
v mantinelech

Ponožková dílna 
nám dala zabrat
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Milá Elpido, veliký dík za 
celoroční práci s námi, za neustálé 

nalézání nových námětů, za trpělivost 
a vlídnost. Vám všem do nového roku 

hodně zdraví a radosti!

— Ivana Kašparová
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Prvním hromadným financováním byla sbírka na české Ná-

rodní divadlo. Tehdy se povědomí o sbírce šířilo skrze vlas-

tenecký tisk, my jsme to zkusili online. Stěhování na Bělidlo 

nám otevřelo nové možnosti, ale víme, že na rekonstrukci 

sami nestačíme. Pevně věříme, že s pomocí veřejnosti se 

posuneme zase o kousek dál. A nechceme to jen tak, v kam-

pani, kterou spouštíme v srpnu, nabízíme řadu odměn. 

A výsledek?

Tak zní výsledná částka. Za úspěšný konec vděčíme i našim 

klientům, kteří nám pomohli natočit video. Jejich autentické 

povídání nejen o tom, jak je pro ně Elpida důležitá, si bude-

me pouštět ještě dlouho.

 

556 442 korun se vybralo díky 401 přispěvatelům, z toho 

120 000 korun putovalo z firmy Data Bees a 42 000 korun 

daroval Karel Janeček.

Spouštíme 
crowdfundingovou 
kampaň

556 442 korun

Děkujeme všem, kteří nás v kampani podpořili:
Data Bees s.r.o., Drvota David, Sekáčová Lenka, Hilliova Brona, Sedlakova Marta, Žižková Martina, Carhounová Kristýna, Janeček Karel, Hilliova Brona, Bucková 

Tereza, Gregorová Martina, Žatecká Pavlína, Li Tereza, Zamoff Alzbeta, Macáková Dana, Vild Vojtech, Zelinková Jana, Juřenčáková Eva, Sigmundová Silvie, 

Floriánová Jana, Pravencová Petra, Vogelová Lucie, Marie Dvořáková, Čížová Iveta, Nožičková Martina, Babická Helena, Vanišová Lucie, Leskovská Michaela, 

Pavla Bartosikova, Kasal Arnošt, Schejbal Jan, Rejmanová Anna, Krupička Břetislav, Hrdličková Irena, Halašta Milan, Zadáková Kateřina, Majx Anna, Jandorova 

Sarka, Chrumkova Jana, Konarikova Martina, Kejhova Veronika, Humlová Ivana, Valouchová Pavla, Hlaváčková Tereza, Houdková Olga, Svobodová Eva, Barták 

Franta K., Dítětová Adéla, Zemanová Jitka, Lexová Agáta, Matějčková Zdeňka, Špinková Vendula, Čapková Lucie, Hrubá Lucie, Mihalovič Josef, Burant Jan, 

Štruncová Michaela, Zamouřilová Eliška, Štěpová Petra, Stránská Kateřina, Smetana Roman, Macháček David, Hanzelová Zdeňka, Leuner Olga, Gottlicher 

Roman, Bohata Katka, Povolná Anna, Dostálová Andrea, Čapinská Barbora, Skuhrovcová Renáta, Pospíšilová Michaela, Rousová Dana, Zbrankova Petra, Valuch 

Jaroslav, Kamlerová Vendula, Langrová Lenka, Havelková Veronika, Feřteková Monika, Janková Margita, Kodadová Kateřina, Škrlantová Alice, Vybiralova Monika, 

Jandacova Helena, Štern David, Růžek Vojtěch, Holá Olga, Lieberzeit Vladimír, Chatrná Thea, Šimonová Channa, Faragová Valeria, Bosáková Eva, Hauerland 

Tomáš, Lexova Kristyna, Peháčková Jana, Chmelová Martina, Štilipová Tereza, Vejvodová Adéla, Davidová Daniela, Horáčková Jitka, Rennerová Martina, Ryšánek 

Adam, Peterková Kateřina, Šelenbergová Lucie, Hůla Martin, Havlová Eva, PÍŠOVÁ DANA, Němečková Jana, LVF LVF, Zípek Jan, Landová Jitka, Janoušková Ivana, 

Novotný Tomáš, Večeřa Filip, Kateřina Julie, Barbora Dyrková, Lachnitt Jan, Melichar Petr, Hora Jan, Hůlová Dita, Connell Kamila, Ulrychová Michala, Kalecká 

Karolína, Hlaváč Jindřich, Irena Osvaldová, Formánek Bedřich, Plachá Kristýna, Sojková Eliška, Šiková Karolína, Němcová Renata, Kráčmarová Tereza, Kateřina 

Brudná, Pilzová Zuzana, Hrabě Jiří, Gavendovi Petr a Klára, VÁGNEROVÁ EVŽENA, Bartoš Jan, Opletalová Veronika, Mašlárová Štěpánka, Holečková Petra, 

Handová Zdenka, Diatel Jakub, Složil Honza, Bzirska jitka, Pfeiferova Romana, Tesařová Michaela, Boháčová Jana, Pondělíček Jiří, Štern David, MUSILOVÁ EVA, 

Bureš Jiří, Sivická Pavlína, Ponomarenko Marie, Kučerová Jana, Oláhová Iva, Moravcová Marie, Vajrauchová Plosová Laura, Píclová Alena, Bartošková Kamila, 

Novotná Jana, Šustrová Klára, Hačecká Hana, Houserová Eva, Burešová Renata, Hyková Jindra, Cihakova Irena, McCollum Tereza, Verflova Hana, Naopak Ema, 

Munzar Zbyněk, Tourková Tereza, Horakova Lenka, Kabátová Anežka, Foltová Jana, Foltová Jana, Tosnarova Petra, Šimková Martina, Tomášek Filip, Knížková 

Zora, Holeček Lucie, Myslivecek Tomas, Mašlárová Štěpánka, Paděrová Dana, Havlasová Nikola, Hejlová Marie, Kománková Kateřina, Chýlová Lenka, Šindelářová 

Sandra, Mataskova Eva, Eichlerová Tereza, Porazilová Lucie, Čajová Hana, Tvrdíková Lucie, Budaiová Pavlína, Pašková Radka, Drábková Pavlína, Vintišková 

Pavla, Vintišková Pavla, Drbohlavová Šárka, Vlková Veronika, Rajnochová Jaroslava, Bartošové Kristýna, Dalecká Kateřina, Gloserová Nika, Halamíčková Zuzana, 

Marková Lucie, Beňová Monika, Malatova Helena, Petáková Blanka, Heinichová Bibiana, Dudova Zuzana, Dudova Zuzana, Dudova Zuzana, Dršková Dana, 

Smetanová Tereza, Pavlu Barbora, Mer Olga, Forejtová Kateřina, Nohelová Kača, Sládková Kateřina, Pomahačová Alžběta, Bagarová Simona, Bagarová Simona, 

Bagarová Simona, Bagarová Simona, Bagarová Simona, Bagarová Simona, Bagarová Simona, Šmídlová Veronika, Chalupová Helena, Mojžišová Hana, Drchal 

Jan, Pazderková Iva, Vaňousová Jana, Zveibil Hruba Marta, Macurová Martina, Hradilova Eva, Nováková Monika, Schneiderova Markéta, Doubravská Lucie, 

Jandová Tereza, Fridrich Petr, Rubešová Kamila, Havelková Jana, Félová Daria, Dobiášová Zora, Holan Miroslav, Suchánková Hana, Schlaegelová Dáša, Hladišová 

Ludmila, Landová Jitka, Nekolová Běla, Matoušková Pavla, Vobecká Věra, Soběslavská Zuzana, Marešová Julie, Kotková Jana, Rafoth Tereza, Svojítková Lucie, 

Varbanov Tomáš, puttova karolina, Hubková Dana, Zveibil Hruba Marta, Čížová Iveta, Hlavínová Irena, Soběslavská Zuzana, Holubová Táňa, Schmelzová Grofová 

Stanislava, Drexlerová Eva, Podoubska Kamila, Krása Emanuel, Prošková Alena, Adamová Veronika, Andrýsková Radmila, benešová martina, Cutychová Eliška, 

Lozanová Malířová Iva, Schloglova Jana, Havel Jan, Kotrlova Jindriska, Petráchová Zuzana, Pazderková Markéta, Jersáková Václava, Jersáková Václava, 

Sladovníková Šárka, Böhmová Lena, hazdrova kamila, Němcová Veronika, Jurkova Zuzana, Kinská Barbora, Malinová Iva, Kratochvíl Petr, Miklavčičová Jana, 

Žaloudek Otto, Kolsky Daniel, Rejfková Alena, koubsky michal, Čapková Dora, Pazderková Markéta, Souček Jakub, Reichertová Karolina, Nevoralová Eva, 

Zaleska Katerina, Polický Martin, Kadlčíková Mili, Vašek Miroslav, Borovcová Gabriela, Štenglová Petra, Dostálová Aneta, Kolenčíková Doležalová Pavla, 

Náhlíková Anežka, Vyškovská Michaela, Kavalírová Michaela, Foltová Jana, Berbrová Kristýna, Berbrová Kristýna, Jindrová Kateřina, Rindová Kateřina, Ivaszenko 

Diana, Mikolajková Lucie, Horáková Veronika, Hrouzkova Jana, Moťková Kamila, Švandová Jana, Prouzová Zuzana, Čejková Lucie, Linhartová Dana, Boháčová 

Jitka, Klimešová Linda, Stříšková Jitka, Jersáková Václava, Březinová Martina, Svobodova Sarka, Balážik Štěpán, Reková Tereza, Sedláková Veronika, Chromá 

Anna, Kočová Kateřina, Strechova Andrea, Fraňková Karina, Dobešová Alena, Šrédlová Kamila, Kotrbová Alice, Nováková Kateřina, Vokurková Janka, Melicharová 

Martina, Kaplanová Petra, Musalek Radek, Rejfková Alena, Holeček Zdeněk, Lacinova Luba, Karolína Horáková, Červinka Jan, Gramppova Klára, Vermouzek 

Zdeněk, Golanova Jana, U. Klara, Melezínková Helena, Bul Mirka, Jurková Inka, Varbanov Tomáš, Varbanov Tomáš, Varbanov Tomáš, Vítová Monika, Bartošková 

Kamila, Veselý Petr, Klima Tobias, Křížová Bára, Fenglová Iva, Kudláčková Gabriela, Wažik Jirka, Kolářová Hana, Šafránková Jitka, Hradilková Terezie, Zajacová 

Melanie, Švejdová Jitka, Müllerovi E & R, Ratajová Ivana, Svojítková Lucie, Červenková Hana, Lučanská Pavla, Jersáková Václava, Šmeralová Nataša, Pomsar 

Anna, Bohuslav Hony, Lachoutová Gabriela, Beková Hana, Galatikova Anezka, Fenglová Iva, Burian Martin, Vajda Martin, Holá Lenka, Poláčková Jitka, Drnek 

Vladimír, Bílá Kateřina, Douša Jan, Huml Jan, Náhlík Luboš, Náhlík Luboš, Neumannová Marie, Kolsky Daniel, Vanherpe Krausová Irena

VŠEM
OBROVSKY
DĚKUJEME
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Rekonstrukci našeho nového zázemí podpořila i influen-

cerka Nikola Čechová alias Shopaholic Nikol, když nám 

věnovala sto procent výtěžku z bazárku #Kupsikarmu. Řeč 

je o 423 296 korunách. Přiznáme se, že se jednalo o jedno 

z největších překvapení. A nebavíme se jen o částce. Před-

stavte si partu mladých lidí, kteří dobrovolně běhají kolem 

krabic a štendrů s darovanými věcmi, i když mohli trávit 

víkend jinak. Partu lidí, která září radostí, když se sečte, kolik 

korun díky nim poputuje seniorům / na pomoc seniorům. 

Lidé a firmy, kteří darovali oblečení, knihy a kosmetiku. 

Všechny, kterým dávalo smysl přijít si něco koupit. Tihle 

lidé chtějí změnu, říkají „ne“ osamělosti, podporují aktivní 

stáří a pomáhají nám tvořit podmínky, které by sami ve stáří 

chtěli mít. Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli.

Karma na prodej

Bazárek Nikoly 
Čechová podpořily 
také další blogerky 

a známé tváře. 
Nechyběla Kateřina 

Saint Germain 
nebo Mia Doxanská. 

Děkujeme.
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Dobrý den, právě skončila přednáška 
pana Grégra, velmi zajímavé povídání. 

Děkuji vám za tuto možnost. Přeji vám všem 
hezký čas a srdečně zdravím.

— Eva Matoušková
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V roce 2021 vyšla další čtyři čísla časopisu Vital. Přidali 

jsme počet stránek a zaokrouhlili je na rovnou stovku. Kaž-

dé tři měsíce tak naši čtenáři dostanou opravdu pořádnou 

porci čtení.

Pokračovali jsme v tematických číslech, tentokrát s téma-

ty Změna je život, Má vlast, Všechno je možné a Teorie 

všeho. K rozhovorům se s námi sešla filozofka a fenome-

noložka Anna Hogenová, umělecká kurátorka a někdejší 

radní pro kulturu města Hamburku Daňa Horáková, spiso-

vatel Jáchym Topol, výtvarnice Galina Miklínová, zpěvák 

a skladatel Petr Janda, Terezie Pokorná, Josef Vomáčka, 

herečka Martha Issová, spisovatel Petr Hora Hořejš a vý-

tvarník Michael Rittstein.

Kvůli cenám papíru jsme po deseti letech museli sáhnout 

k nepopulárnímu kroku a zdražit jednotliá čísla časopisu 

i roční předplatné. Nyní tak časopis koupíte za 80 korun, 

roční předplatné vychází na 320 korun.

Vital jsme i v roce 2021 prodávali mimo distribuční síť no-

vin a časopisů. Ekonomicky totiž přítomnost na stáncích 

nedává smysl. Fyzicky tak časopis zakoupíte na našich 

dvou pražkých pobočkách - Na Bělidle 34 a v Přístavu 

7 v Holešovicích. Přes našeho distributora, společnost 

Send, však Vital můžete objednat a číst ho, ať jste kdekoliv 

v České i Slovenské republice.

Na sklonku roku jsme také rozhodli o zvětšení písma. Díky 

tomu tak časopis budou moc nadále číst i čtenáři se sláb-

noucím zrakem. Texty budou kratší a v časopise bude více 

místa.

I v roce 2022 chceme plnit naši mezigenerační roli a být 

Respektem pro seniory. Chceme přinášet kvalitní texty od 

špičkových autorů a nadále otevírat témata, která se v mé-

diích tolik neřeší a přinášet inspiraci pro zdravé a aktivní 

stárnutí.

Zakoupení předplatného Vitalu nám umožníte ho vydávat 

i nadále. Děkujeme za čtení i podporu!

Jiří Hrabě

šéfredaktor časopisu

Časopis Vital

Vital můžete objednat a číst ho, ať jste kdekoliv v České i Slovenské republice.

témata jako Změna je  
život, Má vlast, Všechno  
je možné a Teorie všeho
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Zajímavá data a statistiky za 
obě pobočky
 

V roce 2021 se uskutečnilo celkem 9308 hodin 

programu. Od 1. 1. do 15. 5. se výuka kvůli lockdownu 

mohla konat pouze online, stihli jsme proto 4092 hodin. 

Po uvolnění opatření jsme odučili 5216 hodin 

prezenčně.

V Centru Elpida, 
v centru dění

Navštívilo 
nás celkem 

1959 
unikátních 
klientů.

jednorázové tvůrčí dílny 165
týdenní pobyty 3
výlety / procházky / projížďky na kole 61

individuální právní poradna 101
individuální PC poradna 135
PC help / Tablet help 202
psychologická Tváří v tvář 15
právní minimum 64

Každý 
klient u nás 
v průměru 
absolvuje 

7 kurzů 
nebo aktivit 
za rok.

V roce 
2021 jsme 
přivítali 

586 
nových 
klientů.

Klienti u nás 
v průměru za rok 

stráví 23 hodin, 
nejaktivnější 
klientka u nás 
v roce 2021 
absolvovala 

398 hodin 
programu.

Nejstarší 
klientce, 
která u nás 
v roce 2021 
absolvovala 
program, 

bylo 97 let 
a docházela na 
kurz bridže.

Průměrný 
věk našich 
klientů je 

73 let.

PORADNY, POČET KLIENTŮ:

celkem 266 kurzů a seminářů celkem 362 přednášek, z toho:

celoroční 
jazykové kurzy

125

celoroční 
pohybové kurzy

25

kurzy počítačové gramotnosti
39 kultura

121

zdraví
104

PC
82

počítačové 
semináře

77
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Ten koronáč!

Už je to dávno, ale lockdown trval od krátkého nadechnutí 

v prosinci až do poloviny května. S klienty jsme se potkávali 

jen díky online programům. Vedle standardní online výu-

ky jsme vyzkoušeli i experimentální online živé prohlídky 

z různých míst jako Vodárenská věž Letná, Únětický pivovar 

nebo Divadlo Pod Palmovkou. Bylo fajn zažít bezprostřed-

nost a pozitivní přijetí klientů, kteří v té době neopouštěli 

své domovy.

Úleva. Nadechnutí

Vidět skoro po půl roce naše prostory znovu žít bylo nesku-

tečně radostné. Začínali jsme ranními skupinkami anglič-

tiny, vše se vrátilo rychle do starých kolejí. Ranní kávičky 

klientů na baru, kopírování materiálů, ruch na studijním od-

dělení. Větší akcí pro nás byl až v červnu Den naruby, akce 

propojující obě naše pobočky. Klienti měli na oplátku připra-

vit celodenní program pro nás, organizátory. Pak zahradní 

slavnost v Přístavu 7, první velká akce. Zapálili jsme oheň, 

nadšení z osobního setkání bylo mezi návštěvníky opravdu 

hmatatelné.

Hektické léto

Jak se stěhuje vzdělávací centrum? To jsme do té doby 

netušili. Stěhovací auta pravidelně mířili na novou adresu 

Na Bělidle 34 hned u Anděla do budovy staré smíchovské 

školy, která nás okouzlila hned od počátku. Velké třídy, vyso-

ké stropy, důstojné schodiště. A vnitroblok s terasou a třemi 

staletými stromy. Tisíc drobností přemístit, nejnutnější sta-

vební úpravy, malování. Stihli jsme to a v září otvírali vzdělá-

vacím jarmarkem ve vnitrobloku. Úleva, radost.

Střípky dojmů… hurá 
hurá!

online,  
ale pořád  

spolu

spousta  práce, hodně radosti
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Připojili jsme  se k akci Zažít město jinak

pod jídlem  
se prohýbaly 

stoly
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Limitovaná edice tašek

Motivy zobrazující různorodé aktivity Přístavu 7 vznikly ve 

spolupráci s umělci ateliéru KKC Art na Letné. Díky společné 

tvůrčí práci s výtvarnicí a kurátorkou Evou Jiřičkou se promě-

nily aktivity, jako je žonglování, turistika nebo šachy, v ilustra-

ce na plátěné tašky. Limitovanou edici kresbami opatřených 

tašek jsme slavnostně odhalili na vernisáži v rámci Dne ote-

vřených dveří a oslavy výročí Přístavu 7 v září 2021.

Vitrínka na Palmovce

Projekt Vitrínky ve vestibulu metra Palmovka pokračuje 

již druhým rokem a díky proběhlým výstavám se nám daří 

představovat kreativní tvorbu seniorů širší veřejnosti. Vit-

rínky jsou pro kolemjdoucí nejen potěšením oka, ale také 

narušením jejich myšlenkového prostoru, rozbitím zažitých 

skutečností a vytržením z každodenní rutiny. V roce 2021 

se podařilo Ateliéru kresby vniknout do veřejného prostoru 

s tématy, jako je Autoportrét nebo Tucet, který reflektuje 

klientův jeden den ve 12 kresbách. Fotografická výstava 

Pohledy na Palmovku zase byla dokumentačním projektem 

kurzu FotoKAFE.

Světýlka!

Venkovní prostory vnitrobloku Na Bělidle si užíváme. Nej-

radostnější akcí na dvorku byl náš první vánoční jarmark. 

Adventní nálada, svařák, zdobení stromečku. Nad terasou 

se rozzářila elektrická světýlka. Konec výživného roku, nové 

naděje. O válce uvažovali jen největší pesimisté.

… z Centra Elpida naše galerie ve vitríně

na nákup stylově, samozřejmě
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co je nejspíš na fotce to by bylo fajn

co je nejspíš 
na fotce to by 

bylo fajn

První velké setkání naživo po jarní vlně coronaviru. Tradiční Zahradní slavnost Přístavu 7.

Z instalace první 
bělidlové výstavy Malá 
domácí inventura ze 
zapůjčených obrazů 

našich klientů.
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Elpida spojila síly s neziskovou organizací Transitions  

Online, aby posílily oblast mediálního vzdělávání seniorů 

a starších dospělých. Díky nové metodice a proškoleným 

lektorům projekt následně skrze tyto místní organizace 

posiluje důvěru seniorů v kvalitní žurnalistiku, důvěru ve 

vlastní schopnosti se zorientovat v informačním chaosu 

a odolnost vůči manipulativnímu a dezinformačnímu 

působení.

Mediální 
vzdělávání 
v regionech 
prostřednictvím 
místních 
organizací

A co všechno jsme stihli  
v roce 2021?

15. 1.

Úvodní on-line 
setkání  
s partnery

21. 1.
On-line setkání 
s partnery, seniory 
a studenty nad tématem 
Mediální vzdělávání pro 
posílení dezinformační 
imunity 

16. 2.
On-line setkání na 
téma Zkušenosti 
a tipy v Mediálním 
vzdělávání pro 
seniory

12. 3. — 11. 6.

Lektorská 
akademie 
SEFTE

20. — 22. 10.

Barcamp

25. 3. — 20. 5.

Lektorská 
akademie 
SEFTE II
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Možná vám podobné pletla 
i vaše babička

Dárky, které pomáhají, jsou stále žádanější. Není divu, že se 

hřejivý projekt Ponožky od babičky organizace Elpida těší 

velkému zájmu už osm let. A nic se po cestě nevytratilo. 

Téměř 200 babiček  z celého Česka doma plete originální 

ponožky z darované vlny. Výtěžek z jejich prodeje jde nejen 

pletařkám, ale také na podporu dalších aktivit pro seniory.

Zásadní milníky 2021
 

•  první pololetí v nouzovém stavu se scházíme pouze online

•  v druhém pololetí se konečně vidíme i naživo – vracíme se 

k pravidelným čtvrtečním workshopům

•  konečně se stěhujeme! budujeme ponožkovou dílnu 

a sklad na Bělidle

•  personální veletoče na pozici koordinátorky projektu

•  zadáváme analýzu klíčových slov a optimalizujeme e-shop

• zažíváme město jinak a pleteme na vánočním jarmarku

•  úspěšná vánoční kampaň Nejsme stroje! odkazuje k ruční 

práci a pohodové atmosféře

Ponožky od 
babičky

154
pletařek z celé ČR

7 790
párů se prodalo 

přes e-shop

11 649
párů ponožek 

upleteno

322
párů pro seniory v domovech (Domov sv.Karla Boromejského, Domov seniorů v Radotíně, Domov Kladno-Švermov, DPS Buštěhrad, Horizont – Centrum služeb pro seniory v Praze Suchdole)

3 969

párů ponožek 
nakoupily firmy pro své 
partnery a zaměstnance

391

párů pro lidi bez 
domova 

(projekt s Armádou 
spásy)

12 866
párů 

ponožek 
prodáno

239

párů do nemocnic 
(Náchod a Domažlice)

Ponožky od babičky v číslech

Naše rekordmanky v počtu párů upletených za rok

781
párů

Do postele

2988
párů

Klasik

Nejoblíbenější/nejprodávanější 
ponožky v našem e-shopu
(počet párů prodaných za rok)

403
Miluška 

Bubelová 
z Radimovic 

u Želče

372
Věruška 

Kadlecová 
z Lichocevsi

338
Ivanka 

Šťastná
z Jilemnice

283
Jaruška 

Malá
z Liberce

256
Alenka 

Grutmannová
z Olomouce

222
Dáša 

Kozelková
z Písku

204
Zdeňka 

Vláčilová
z Ostravy

202
Danuška 

Červencová
z Jihlavy

185
Eliška 

Půlpánová
z Hradce 
Králové

212
Janička 

Pavlíčková
z Plzně

Pletla do září, 
pak onemocněla 

a v prosinci 
bohužel 
zemřela.
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Nejsme stroje, baví nás to
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V rámci projektu 
Old's Cool  

probíhaly mimo 
jiné pravidelné 

pletací workshopy.
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391 ponožek  pro Armádu  spásy

každý čtvrtek zveme 
veřejnost na kurzy 

Hladce obrace

naší vlajkovou lodí jsou stále ponožky z recyklované příze
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Na jaře jsme za přísných bezpečnostních opatření nafotili 

výstavu Ohrožený druh. Jedná se o autorský počin foto-

grafky Bet Orten a novinářky a stylistky Veroniky Ruppert 

z Radia Wave, s kterými jsme na konceptu spolupracovali. 

Zeptali jsme se seniorů na jejich nejtěžší moment v životě. 

Mají recept na překonávání takových situací? V souvislosti 

s aktuální pandemií jsou dle statistik fyzicky nejvíce „ohro-

ženým druhem“, ale jak je to po psychické stránce? Byl pro 

ně covid-19 poslední kapkou? Co když jim bohaté životní 

zkušenosti naopak přinášejí schopnost vnímat krizové situ-

ace s nadhledem? Spousta otázek, šest příběhů a šest vel-

koformátových fotografií byly k vidění na pražské náplavce 

v termínu 18. 6.–16. 8. 2021.

Na vernisáži výstavy Ohrožený druh dne 17. 6. 2021 vystou-

pil pěvecký sbor Elpida s Václavem Havelkou.

Výstava putovala na podzim do Pistoriho paláce v Bra-

tislavě, její vernisáž se uskutečnila 2. 10. 2021 v rámci 

OLD’S COOL Bratislava. Výstavu navštívila i slovenská pre-

zidentka Zuzana Čaputová.

V srpnu vystoupil pěvecký sbor Elpida na Karlovarském fil-

movém festivalu. Vystoupení pěveckého sboru samozřejmě 

předchází celoroční příprava a zkoušení. Naživo si dámy 

mohly zazpívat také na podzim v Bratislavě a na vánočním 

jarmarku v Praze.

Old’s Cool 2021

Na vernisáži výstavy Ohrožený  druh? vystoupil pěvecký sbor Elpida  s Václavem Havelkou.
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Vernisáž  výstavy Ohrožený druh?Odvážnými a otevřenými  

lidmi na fotografiíc
hjsou 

Zora Dobiášová
, Monika 

Pošívalová, Pavl
a Tůmová, 

Zdeněk Ekl, Alois Pi
hera  

a Otakar Pinkas.
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Výstava už 
tradičně zdobila 

zdi pražské 
náplavky.
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V roce 2021 zaznamenala Linka seniorů 24 613 volajících. 

Linka seniorů byla jedním z pracovišť, které operativně 

reagovalo na potřeby volajících seniorů v souvislosti s pan-

demií covidu-19. V prvním pololetí roku 2021 Linka seni-

orů zdvojnásobila počet aktuálně pracujících pracovníků, 

souběžně s provozem registrované sociální služby zřídila 

a odborně zaštítila dobrovolnickou linku, kde dobrovolníci 

proškolení pracovníky Linky seniorů pomáhali seniorům 

s registrací na očkování a zprostředkovávali dobrovolnou 

praktickou pomoc skautů v Praze i dalších regionech ČR.

Celkové číslo volajících je o něco nižší než v předchozím 

roce. A to především proto, že významně ubylo mlčení a dět-

ských testovacích hovorů, a také proto, že přibylo delších 

hovorů.

Linka seniorů

Kdo nejčastěji vytočí Linku seniorů?

Typ kontaktu

Celkový přehled kontaktů

Počet kontaktů

0K

leden
únor

Březen
Duben

květen
červen

červenec
srpen
září
říjen

Listopad
prosinec

1K 2K 3K

9K 
(37,55%)

Blank

7K 
(26,52%)

mladší senioři65–80 let

6K 
(23,82%)

senioři
50–65 let

1K 
(6,02%)

starší senioři
nad 80 let

1K 
(3,81%)
dospělí18–50 let

OSTATNÍ

hovor  
(4-55 minut)

49

645

3656

1016

1925

692

1471

2440podaná informace  
(3-8minut)

testovací hovor  
(také smyslupný kontakt)

profesní kontakt  
(tým i odborná veřejnost)

omyl (i kontakt na technickou  
podporu O2)

mlčení

krátké kontakty  
(zazvonění,zavěšení)

zneužití, sex.hovory

e-mail

Celkem kontaktů

24619
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Covid-19 a lockd
own. 

Spolupracujeme se 

skautskými dobrovolníky, 

kteří zajišťují doručení 

potravin, hygienických 

potřeb a léků.
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Nejzávažnější problematika 
je shrnuta v této tabulce, kde 
je možné sledovat i meziroční 
trend:

Doslova alarmující je nárůst výskytu referovaných dušev-

ních potíží, stejně tak je významný nárůst volajících, kteří 

hovoří o ztrátě smyslu života a sebevražedných úvahách či 

volají ve chvíli započatého sebevražedného pokusu.

Závažná problematika 
Linka seniorů

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

rodinné vztahy (vč. přehlížení, ponižování, 

zanedbávání, atp.)
2430 2328 2471 3114 2496 4614 4203

osamělost 3903 4167 3876 3453 3016 6348 5092

deprese a poruchy nálad 811 917 958 468 218 722 2326

ztráta smyslu života 229 176 120 229 335 473 498

sebevraždy 96 177 63 120 219 154 322

úmrtí blízké osoby 80 134 108 137 157 300 513

existenční finanční tíseň 1506 1522 1066 770 905 1863 1136

bytová tíseň 341 388 368 321 317 312 529

péče o osobu s demencí 470 623 549 343 398 328 229

domácí násilí 329 292 278 414 295 298 336

přepadení, okradení 58 49 58 42 35 45 36

trestní právo a lidská práva 271 225 273 291 282 161 642

dluhová problematika 382 465 346 220 238 414 434

právo spotřebitele (často tzv. „šmejdi“) 98 75 121 161 121 244 197

občanské právo 742 755 751 705 796 946 885

Zajistit si 
bydlení je  
nákladné

Zájem seniorů 
o svá práva ros

te

Přežít své děti  je těžká zkouška
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Zajistit provoz bezplatné linky telefonické krizové pomoci 

365 dní v roce, v čase 8:00–20:00.

Linka neměla jediný výpadek služby, provoz byl po celý rok 

plnohodnotně zajištěný. A to navzdory výzvám, které před-

stavovala nutnost přejít na homeoffice, posilování kapacity 

dovolání i zavedení tlačítkové volby a spuštění paralelní lin-

ky, kde slouží dobrovolníci, kteří evidují poptávky seniorů po 

zajištění skautské dobrovolné pomoci a pomáhají seniorům 

s registrací na očkování.

 

Zajistit co nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.

V roce 2021 nebyla evidována žádná stížnost na kvalitu 

poskytovaných služeb a pracovníci odpovědní za sledování 

kvality poskytované služby neshledali žádné významnější 

nedostatky. Považujeme tedy tento cíl za splněný.

 

Zajistit vysokou profesní kvalitu týmu.

V rámci tohoto cíle bylo zrealizováno 124 intervizních se-

tkání, 20 individuálních supervizí s externím supervizorem 

a 11 týmových supervizí, dva celodenní vzdělávací seminá-

ře pro pracovníky. Po dobu většího vytížení byli pracovníci 

vedeni k větší péči o sebe sama a prostřednictvím inter-

vizního týmu také více ošetřeni. Po dobu posílené služby 

byla zavedena také každoměsíční online intervizní týmová 

setkání. V zájmu ochrany pracovníků probíhaly intervize 

i týmové porady a supervize distanční formou (telefon, 

videohovor, týmová videokonference). Uchazeči o práci na 

Lince seniorů musejí splnit kvalifikační požadavky a jsou 

podrobeni důkladnému vstupnímu zaučovacímu procesu. 

Na ten navazuje tříměsíční zkušební období, během nějž je 

jejich práce stále pod zvýšeným dohledem.

Zajistit kvalitu poskytovaných intervencí.

Kvalita poskytované služby je neustále sledována. Vzhle-

dem k nárůstu pracovní agendy vedoucí a zástupkyně 

vedoucí byl pro tuto činnost vyčleněn pracovník, který je 

garantem kvality poskytované služby a jeho úkolem je 

udržovat aktuální metodiku práce, pročítat záznamy všech 

hovorů a poskytovat pracovníkům zpětnou vazbu. Pracov-

níci musejí jednou za čtvrtletí absolvovat kontrolní náslech 

u zkušeného kolegy intervizora – každý naslechnutý hovor 

je analyzován s cílem zajistit maximální dobrou kvalitu po-

skytované služby.

 

Zajistit kvalitní záznam o poskytnuté sociální službě.

Linka seniorů od roku 2014 používala pro evidenci poskyt-

nuté sociální služby program Linkař, který již od roku 2019 

neměl technickou podporu. Bylo proto potřeba najít nové 

řešení, splňující požadavky služby poskytované paralelně, 

z prostředí homeoffice. Ve spolupráci s firmou Advantage 

Solutions, s.r.o., byl proto vytvořen nový systém pro správu 

kontaktů Linky seniorů a začátkem roku 2021 úspěšně 

uveden do provozu. Odezva pracovníků na nový systém je 

velmi dobrá.

Zajistit průběžné hodnocení každé intervence.

Pracovník je v průběhu hovoru s klientem povinen neu-

stále sledovat spokojenost klienta, soulad zakázky klienta 

s poskytovanou intervencí. A toto zaznamenávat do zápisu 

hovoru. Toto kritérium je průběžně sledováno garantem 

kvality.

Zajistit dobrou informovanost pracovníků.

V průběhu pandemie čelil tým Linky seniorů nové výzvě – 

být dobře informován v oblastech, které doposud nebyly 

obsahem telefonátů a zároveň se velmi rychle měnily (pro-

tiepidemická opatření, očkování v nejširším slova smyslu, 

dobrovolná pomoc v regionech…). Současně s tím byl tým 

přesunut na homeoffice. Využili jsme proto naše online 

nástroje komunikace v týmu a ustanovili pracovníka zodpo-

vědného za každodenní aktualizaci informační databáze. 

V problematice očkování se jako velmi užitečná ukázala 

spolupráce s linkou 1221 formou sdílení jejich informační 

databáze a pravidelných koordinačních schůzek pro řešení 

nových praktických otázek. Cíl považujeme za splněný.

 

Podílet se na osvětě a vzdělávání odborné i laické veřejnos-

ti v problematice vyrovnání se s náročnou situací, využití 

krizové intervence, prevence degenerativních onemocnění 

mozku i péče o osoby s demencí

Všechna tato témata byla obsahem telefonátů na Linku 

seniorů. Nad rámec toho Linka seniorů spravuje informační 

portál první psychické pomoci v krizi pro seniory a blízké 

www.necosestalo.cz. Dále vydala desatero Komunikace 

o koronaviru, které je ke stažení na www.elpida.cz/linka-

senioru a prostřednictvím vstupů v mediích šířila osvětu 

o dobré péči o sebe sama v době pandemie, stejně tak jako 

se snažila o šíření praktických a aktuálních informací.

 

Zajistit dostupnost praktické pomoci pro seniory ohrožené 

infekcí covid-19 ve všech regionech ČR a podporu senio-

rům, kteří se sami nemohou zaregistrovat na očkování

V rámci tohoto cíle se Linka seniorů snažila mít neustále ak-

tuální přehled o všech zdrojích praktické pomoci pro seniory 

ohrožené nemocí covid-19 po celé ČR. Také posílila spolu-

práci s organizací Junák – český skaut, ve smyslu dobrovol-

né praktické pomoci seniorům s donáškou nákupů, vyzve-

dáváním léků apod. Osaměle žijící senioři, kteří se ocitli bez 

Co se nám povedlo?
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praktické pomoci tohoto druhu, byli prostřednictvím Linky 

seniorů spojeni s dobrovolníkem z řad skautů. Tato spolu-

práce se velice osvědčila a byla pro seniory užitečná nejen 

po praktické stránce, ale dodávala důležitý prvek psychické 

opory ve smyslu „nejsem na vše úplně sám“. V průběhu 

roku 2021 bylo takto úspěšně vyřešeno více než 700 po-

ptávek, z nichž většina byla na bázi opakovaného kontaktu 

(to znamená, že senior poptávku přes Linku seniorů zadal 

pouze jednou a domluvil se s dobrovolníkem na pravidel-

ném kontaktu mezi sebou). Na paralelní dobrovolnické lince 

skautské pomoci Linky seniorů dobrovolníci pomáhali seni-

orům s registrací na očkování.

 

Spolupracovali jsme se skauty

v období od října 2020 do dubna 2021 jsme společně 

zvládli:

• zaregistrovalo se přes tisíc[Jarka Vaň12] dobrovolníků

• vyrazili jsme na více než 420 jednorázových nákupů

•  vykonali jsme přes 330 návštěv lékárny, polikliniky nebo 

pošty

• pustili jsme se do téměř 100 dlouhodobých poptávek

•  v neskutečné rychlosti jsme obstarali 200 doručení mate-

riálu na očkování pro praktiky v Praze

 

Zřídili jsme dobrovolnickou linku

Dobrovolnická linka byla v provozu od 1. 11. 2020 

do 31. 5. 2021

Patnáctičlenný tým dobrovolníků, kteří odsloužili každý více 

než 200 hodin, dva z nich více než 500 hodin. Za tu dobu 

vyřídili zhruba 6500 telefonátů, z toho zhruba čtyři tisíce te-

lefonátů s tématem očkování. Podařilo se více než tři tisíce 

úspěšných registrací k očkování.

co je nejspíš 
na fotce to by 

bylo fajn
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Děkujeme za podporu našim partnerům

Nikola Čechová  
alias Shopaholic Nicol  

(= bazárek Kup si 
karmu)

Pantone 1545 C, CMYK: 0, 53,100, 72

Pantone 158 C, CMYK: 0,  61, 97, 0

Seeding Knowledge Foundation

Seeding Knowledge Foundation

Diana 
Šternbergová
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Děkujeme všem jednotlivým dárcům, kteří nám fandí.

Děkujeme. Jednou tu budeme i pro vás :)

→ příspěvek na č. ú.: 

 283 842 5028/5500
→  jednorázovou SMS na číslo 87 777  

ve tvaru 

 DMS ELPIDA 30 nebo 

 DMS ELPIDA 60 nebo 

 DMS ELPIDA 90

→  SMS pro pravidelné platby na číslo  
87 777 ve tvaru 

 DMS TRV ELPIDA 30 nebo 

 DMS TRV ELPIDA 60 nebo 

 DMS TRV ELPIDA 90

→ přes portál 

 Darujme.cz

LÍBÍ SE VÁM CO DĚLÁME? PODPOŘTE NÁS :-)
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Náklady na projekty v tis. Kč 
 
Centrum pro seniory 4 567

Linka seniorů 8 727

Časopis Vital  1 843

Veřejné akce 706

Market 2 910

Přístav 70 57

Ostatní 2 183

Active Citizen 1 323

CELKEM 22 316

 
 

Přehled rozsahu výnosů v členění dle zdrojů v tis. Kč 
 
kurzovné  1 144

otištěná reklama v časopisu Vital plus 513

tržby z prodejů 4 659

provozní výnosy Přístav 440

dary zahrnuté ve výnosech 3 923

dotace MPSV 8 803

dotace MHMP 915

dotace MČ Praha 4 220

dotace Ministerstvo kultury 120

dotace EU - Active Citizen 1 155

ostatní  446

CELKEM 22 338

Ekonomická  
část výroční 
zprávy 2021
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Kontakty
Elpida, o.p.s.

Na bělidle 34, 150 00 Praha 5

Telefon: 224 231 914

www.elpida.cz

www.casopisvital.cz

www.shop.elpida.cz

 

Centrum Elpida

Otevírací doba recepce:

pondělí až čtvrtek 8:30–17:00, pátek 8:30–16:00

Na kurzy a akce v Centru Elpida se přihlašujte na

tel.: 272 701 335.

 

Linka seniorů

Anonymní a bezplatná telefonická služba pro

seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi.

800 200 007

Každý den od 8:00-20:00

 

Jiří Hrabě

Ředitel Elpida, o.p.s. a šéfredaktor časopisu Vital

T: 224 231 914

M: 777 620 281

jiri.hrabe@elpida.cz

 

Bronislava Hilliová

Ekonomka, vedoucí projektů Ponožky od babičky a Ol-

d’s Cool

T: 224 231 914

M: 725 571 844

brona.hilliova@elpida.cz

 

Iva Fenglová

Fundraiserka

T: 224 231 914

M: 602 242 939

iva.fenglova@elpida.cz

 

Iveta Čížová

PR manažerka

T: 224 231 914

M: 773 480 505

iveta.cizova@elpida.cz

 

Kateřina Bohatá

Vedoucí Linky seniorů

M: 724 349 241

katerina.bohata@elpida.cz

Klára Gramppová-Janečková

Zástupkyně vedoucí Linky seniorů

M: 776 136 056

klara.gramppova@elpida.cz

 

Jan Bartoš

Vedoucí Centra Elpida

T: 272 701 335

M: 777 037 112

jan.bartos@elpida.cz

 

David Drvota

Zástupce vedoucího Centra Elpida

T: 241 430 258

M: 720 030 607

david.drvota@elpida.cz

 

Marie Lebedová

Vedoucí Přístavu 7

T: 222 264 846

M: 601 183 533

marie.lebedova@elpida.cz

 

Martina Vonášková

Koordinátorka projektu Ponožky od babičky

M: 720 975 454

ponozky@elpida.cz
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Tiráž
Texty: Elpida, o.p.s. 
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