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1. Popis výchozího stavu
V Pardubickém kraji se dosud nenachází žádný takovýto
mezigenerační projekt, který si klade tak vysoký a bohulibý cíl, jako je
sbližování a integrace věkově odlišných skupin lidí za účelem zlepšení
sociálních interakcí, vazeb.
Náš projekt „Spokojený život napříč generacemi“ se především
zaměřuje na navázání mezilidských vztahů mezi generacemi. Z toho
důvodu, že shledáváme neustále se prohlubující se pomyslnou
propast, která vzniká s vývojem moderní technologie, doby ale i
člověka samotného. Problematika spočívá v rozdílech, nepochopení
se, vzájemnému se vzdalování v názorech na svět a na život.
Současná situace je taková, že generace lidí žijí vedle sebe často bez
povšimnutí. Mnohdy se stává, že tací lidé se prvotně setkají
v nějakém střetu (př – volby, názor na společenské dění, atd.), odkud
jasně vidíme celý průběh toho, jak na sebe vzájemně reagují, tolerují
se, vnímají. Obě strany se většinou rozcházejí v zcela negativním
psychickém rozpoložení. Uvědomujeme si, že tato problematika
pramení a vyvíjí se na celospolečenské úrovni.



Obr. 1 Město Pardubice (zdroj: http://www.aneris.cz/)
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2. Cíle projektu

Projekt „Spokojený život napříč generacemi“ by měl řešit prevenci
sociálně-patologických jevů a vzdělávání ve věcech digitálních.
Projekt je také zaměřen na rozvíjení komunikačních dovedností,
vzdělávání v oblasti kultury, vědy a poznání, vytváření kvalitních
společenských vztahů a řádného občanského života.
Prospěšnost projektu je zaručena svým ojedinělým záměrem, který
ještě nikdy nebyl v praxi aplikován. Lze dodatečně „změřit úspěšnost“
a to pomocí zpětné vazby od všech zúčastněných.
Cílem našeho projektu je vytvořit centrum, kde se budou setkávat
lidé různých generací, navzájem se obohacovat a učit. Chceme se
zaměřit zejména na mladé lidi, kteří nemají odpoledne takříkajíc „do
čeho píchnout“ a seniory, kterým chybí sociální kontakty.
Centrum, které vytvoříme se jmenuje „SVIT“. Proto toto centrum
jsme vybrali místo, které považujeme za nejvíce vhodné a tím jsou
Automatické Mlýny (Mezi Mosty, 530 03 Pardubice I). Tím i využijeme
stávající projekt, který již vzniká a je financován v rámci evropských
dotací. Zmodernizované Mlýny se stanou centrem vzdělanosti a
umožní tak vznik nového kulturního života ve městě (vznik galerie,
muzea, polytechnických dílen, řečnických a promítacích prostor atd.)



Obr. 2 Automatické Mlýny (zdroj: https://www.sepka-architekti.cz/)
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3. Příjemce podpory
Statutární město Pardubice je oprávněným žadatelem k čerpání
dotace.
Daný objekt a projekt spadá pod statutární město Pardubice. Město
je zkušeným subjektem s čerpáním financí z fondů Evropské unie, a
tudíž je vhodným příjemcem podpory.

 Kontaktní údaje:

Magistrát města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 02 Pardubice-Staré Město

IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046
č.ú.: 19-326561 / 0100

Telefon: 466 859 111
Fax: 466 859 828
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4. Aktivity projektu

Oblast aktivit, ve které se chce náš projekt angažovat je poměrně
široká.
Jedná se již o zmíněnou výuku ve věcech digitálních – zvýšení
informovanosti o moderní technologii, zacházení s ní, bezpečné
užívání a základy gramotnosti s tím spojené (jak teoretická část
založená na diskuzi, tak i část praktická).
Dále považujeme za přínosné společné aktivity (ruční práce, cvičení
– protahování těla a udržování kondice, případně sporty jako je
plavání, stolní tenis atd., zpěv, hromadné čtení a rozhovor o knihách
formou dialogů, pohybové nebo stolní hry zaměřující se na rozvoj
logického myšlení, jednorázové akce podporující výsadbu nových
lesních porostů a zeleně.
Přednášky na různá témata (kritické myšlení, osobní rozvoj, umění
komunikace…)
Návštěvy kulturních míst a akcí (koncerty, divadelní představení,
parky, exkurze do muzeí, galerií, zámků, příležitostných sezonních
akcí)
Poznávací zájezdy a pobyty nejen v ČR, ale i v rámci celé EU (výjezdy
za hranice za účelem zdravotních pobytů, poznání nové kultury a
především navázání sociálních vazeb mezi sebou)
Dobrovolnické akce – naši členové by se mohli aktivně zapojovat na
projektech města Pardubice, které výslovně hledá dobrovolníky
různých věkových kategorií pro akce jím pořádané.
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5. Zdroj financování

Naše centrum „SVIT“ bude z velké části financován z fondů EU (cca
60 %, t. j. 3 575 460 Kč). Zbylou část se zavazuje financovat statutární
město Pardubice (40 %, t. j. 2 383 640 Kč) a to i po skončení dotací.
Celková suma je vyčíslena na částku 5 959 057Kč. Viz rozpočet níže.
Zdrojem financování je Operační program Zaměstnanost, Prioritní osa
2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

7

6. Časový harmonogram

5.1 Průzkum terénu, průzkum trhu, zjistit zda je o projekt zájem
(dotazníkové šetření, viz grafy)
 Průzkum proběhne ve dnech od 17.02.2020 do 17.04.2020
5.2 Zpracování dat a vyhodnocení
 Zpracování proběhne ve dnech od 20.04.2020 do 07.05.2020
5.3 Prostory, dodavatelé, financování – průzkum
 Průzkum proběhne ve dnech od 11.05.2020 do 31.08.2020
5.4 Přijetí zakázky, marketingová strategie
 Marketingová strategie bude probíhat současně s bodem 5.3
tedy ve dnech od 11.05.2020 do 31.08.2020
 Přijetí zakázky bude probíhat v dnech od 03.09.2020 do
07.09.2020
5.5 Pevný výběr dodavatele, sponzorování projektu
 Veřejné oznámení o výsledku výběru dodavatele, sponzorů a
prostor bude vyvěšeno ve dne 10.09.2020 na webových
stránkách Magistrátu města Pardubice a na Úřední desce
5.6 Datum realizace projektu a jeho časová udržitelnost
 Samotná realizace našeho centra a zázemí závisí na průběhu
projektu obnovy Automatických Mlýnů, který již započal a
zhotoven má být do roku 2023
 Časová udržitelnost našeho projektu není omezená a počítáme
s dlouhodobým fungováním ještě v několika dekádách do
budoucna
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7. Průzkum - grafy
Poměr dotazovaných lidí podle věkových
skupin
od 5 do 18 let (dotazovaných lidí 50)

od 60 do 90 let (dotazovaných lidí 50)

50%

50%

Tázaných lidí jsme se ptali:

Jsou Automatické Mlýny vhodné místo pro
projekt?
11%

ANO (89 lidí)
NE (11 lidí)
89%
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7.1 Grafy
Měli byste o takový projekt zájem?
16%

ANO - 84
NE - 16
84%

Byli byste aktivními účastníky?
7%

5%

ANO (74 lidí)
NE (6 lidí)
88%

NEVÍM (4 lidi)
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8. Rozpočet
8.1 – prostory
 Pronájem kanceláře a prostoru od města Pardubice
- Částka je nulová z důvodu, že projekt a daný objekt spadá pod
statutární město Pardubice
8.2 – personál
 2 stálí zaměstnanci
os/149/h = (čistého 128/h)
- Měsíčně odpracovaných hodin - 170 h. (170 x 128 = 21 760 Kč)
- Směny jsou střídavé, na dlouhý a krátký týden
- Výdaje činní: měsíc/43 520 Kč; rok/522 240 Kč; 5 let/2 611 200 Kč
 brigádníci (částka dle dohody a odpracovaných hodin – na 5 let je
vyčleněno 300 000 Kč)
 úklidová agentura (5 let) = 500 000 Kč
8.3 – věc pomáhající k provozování centra a provozní energie
 elektromobil (Škoda CITIGO E IV) = 479 000 Kč
 elektřina, voda (měsíc/4 500 Kč; rok/54 000 Kč; 5 let/270 000 Kč)
 Wi-Fi připojení (měsíc/300 Kč; rok/3 600 Kč; 5 let/18 000 Kč)
8.4 – vybavení centra
 Počítače
10 000 x 10 = 100 000 Kč
PC myš 99 x 10 = 990 Kč
 Stůl (Jysk psací stůl)
600 x 10 = 6 000 Kč
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 Koberec














o 5000 Kč
Světlo (LED panel)
o 700 x 4 = 2 800 Kč
Židle (Kancelářské křeslo prezident)
o 1480 x 10 = 1 480 Kč
Barva na stěně (primalex plus – 17 kg)
o 449 Kč
Šatní skříňky
o 15 ks = 21 500 Kč
Cvičná kuchyň + vybavení
o = 480 000 Kč
Televizor (LG 43UM7100PLB - 108cm)
o 8 490 Kč
HIFI věž (Panasonic SC-UA30E-K)
o 3 900 Kč
Knihovna (Policová knihovna CLEO)
o 3 700 x 2 = 7 400 Kč
Hudební nástroje (klavír, kytara atd.)
o Vyčleněno 90 000 Kč
Karetní hry
o 22 x 4 = 88 Kč
Šachy
o 390 x 4 = 1 560 Kč
Gauč
o 19 800 x 4 = 79 200 Kč
Skříň (Skříň 3dveřová 405879 dub)
o 4 x 3 000 = 12 000 Kč
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8.5 Strava + akce
 Strava (asi jednou za měsíc)
5 000 x 12 = 300 000 Kč
 Výlety (na 5 let)
11 000/měsíc x 12 = 132 000 kč/rok
132 000 x 5 = 660 000 Kč

 Celková suma činní 5 959 057 Kč.
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9. SWOT analýza

Silné stránky
 Využití
vznikajícího
projektu Aut. Mlýnů
 Mezigenerační soužití
 Vytváření
sociálních
vztahů

Slabé stránky
 Omezená kapacita lidí
(cca 15-20 míst)
 Doba trvání přestavby
Automatických Mlýnů

Příležitosti

Hrozby

 Možnost zapojení široké
veřejnosti
 Vzdělávání
 Zapojení skupin sociálně
ohrožených (senioři,
maminky s dětmi,
mladiství ze sociálně
slabých rodin nebo
z dětských domovů)

 Nezájem veřejnosti
(málo lidí)
 Zamítnutí dotace
 Přiškrcení zdrojů financí
ze strany města
 Poničení vybavení
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10. Udržitelnost

Projekt je zaručeně udržitelný po celou dobu svého konání za
přispění veřejných peněz města Pardubic, stejně tak i po jejím
skončení.
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11. vizualizace objektu
 Objekt Automatické Mlýny již po rekonstrukci

 Přední pohled

 Boční pohled
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 Letecký pohled
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 Polytechnické dílny
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 Nové kulturní dění města Pardubice
 Prostory pro náš projekt „Spokojený život napříč generacemi“ a
pro konkrétní centrum „SVIT“.

 Noční pohled
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 Půdorys centra „SVIT“ v Automatických Mlýnech

 Pohled na celé 1. Patro Mlýnů (zleva - centrum „SVIT“,
zprava galerie)
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11.1 Podrobná vizualizace centra „SVIT“

 Interiér centra „SVIT“
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 Interiér centra „SVIT“

 Interiér centra „SVIT“
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Zdroje: https://www.pardubice.eu/
https://www.pardubickykraj.cz/
https://europa.eu/
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