Příklad dobré praxe – Česká republika

Téma: Mezigenerační komunikace
Místo realizace: Česká republika
Kontakt: Ing.Václav Džambík, info@mladiduchem.cz
Název projektu: Mladí duchem – web portál
Zahájení a konec realizace projektu:
Zahájení 1.3.2014 , realizace v dalších letech - neomezeno
Cíl:
 informovat širokou veřejnost o aktivitách seniorů, jak v pobytových zařízeních sociální péče
(Domovy pro seniory apod.) tak i v rámci Klubů seniorů a různých sdružení zabývajících se
touto oblastí – projekt tedy zahrnuje veškeré seniory v celé ČR..
 portál Mladí duchem je zaměřen výhradně na informace o aktivitách seniorů v pobytových
zařízeních – i mimo ně – v rámci celé ČR – slouží tedy i pro inspiraci a srovnání v rámci
jednotlivých zařízení a organizací a umožní na jednom místě najít vše o této oblasti – jde tedy i
o propagaci jednotlivých zařízení..
 Projekt si klade za cíl snadno dostupnou formou, blízkou i mladším generacím (Internet,
Facebook) prezentovat schopnosti a vitalitu seniorů (fotografie, video apod.) . Jde tedy i o
novou formu mezigenerační komunikace
Popis projektu (maximum 300 slov):
Web portál, který zdarma umožňuje veškerým organizacím majícím vztah k seniorům (zařízení
sociálních služeb, kluby důchodců, nadace, všeobecně prospěšné organizace atp.) prezentovat aktivity
v nich konané (jimi zajišťované) a to formou publikace na webu a zároveň na Facebook. Projekt
podporuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Svaz důchodců ČR.
Způsob implementace a konkrétní dosažené výsledky:
V r.2014 publikovány aktivity z cca 60 jednotlivých zdrojů (zařízení sociálních služeb, nadací atp.). PR
projektu proběhlo v tiskových (Doba seniorů, Rezidenční péče, Sociální služby) i elektronických
mediích (pořad Online, ČT24). Probíhá rozsáhlá výměna aktualit s partnery projektu (Senivia, APSS
ČR ap.) – se vzájemnými odkazy na vlastních web site partner projektu. Realizován úspěšný navazující
projekt …proslav bábi, proslav dědu..
Krátké vysvětlení významu projektu a získané zkušenosti:
Projekt byl přijat s velmi kladnými ohlasy jak od pracovníků zařízení sociálních služeb, klubů důchodců
tak i od jednotlivců. Návštěvnost webu strmě stoupá.

Odkaz na webové stránky a další zdroje informací:
www.mladiduchem.cz , http://www.facebook.com/mladiduchem
http://mladiduchem.cz/cs/proslav-babi-proslav-dedu

