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Popis projektu 

 

V roce 2014 byla v České republice zjištěna velká míra zneužívání seniorů na předváděcích akcích 

podvodných obchodníků. Ti lákali seniory na výlety s bohatým programem. Ve skutečnosti však bylo 

cílem zmanipulovat seniory ke koupi předražených a často nekvalitních věcí do domácnosti, jako jsou 

deky nebo kuchyňské náčiní. Senioři se pod nátlakem často zadlužili a následně se dostávali do 

obtížně řešitelné finanční situace.   

  

Téma se stalo celospolečenským fenoménem. Situací se zabývala Poslanecká sněmovna. Jednotlivá 

města v ČR zakazovala podobný prodej a organizaci těchto „výletů“.  Byl natočen šokující dokument 

„Šmejdi“ odvysílaný veřejnoprávní televizí, který nátlakové a manipulativní praktiky obchodníků 

zachytil. Autorka tohoto dokumentu se později stala patronkou spolku Hurá na Výlet!, který v této 

době vznikl. Pořádáním aktivit přizpůsobených potřebám starších osob uvedeným akcím 

„konkurujeme“ a seniorům vytváříme bezpečnou příležitost pro trávení volného času. Účast seniorů 

na zmiňovaných předváděcích akcích vypovídá o jejich potřebě aktivněji trávit svůj volný čas, vytvářet 

a udržovat přátelství a sociální vazby. Spolek Hurá na Výlet! naplňování těchto potřeb uspokojuje. 

Těžištěm činnosti spolku Hurá na výlet!  i tohoto projektu je vlastně vytvořit prostor pro  aktivní 

zapojení seniorů do života společnosti a tím v širším smyslu zlepšit kvalitu jejich života.  Jde nám o 

vytvoření bezpečného a snadno dostupného prostoru pro nabídku volnočasových aktivit osamělých 

seniorů. 

 

Spolek v současné době působí v pěti samosprávních územních celcích České republiky: v 

Pardubickém kraji, v Kraji Vysočina, v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji a v Hlavním městě 

Praha. Zde  pořádá pro seniory jednodenní výlety, které respektují omezení a specifické potřeby 

těchto osob. Proto jsou koncipovány jako snadno zvládnutelné,  bezpečné, za dostupnou cenu a 

přitom zajímavé. Výlety jsou zajišťovány se zdravotnickým dohledem, osobní asistencí, průvodcem a s 

živým hudebním doprovodem. 

 

Cena za výlet pro jednoho seniora je symbolických 100 Kč / cca 4 EURA, přičemž tato cena zahrnuje 

veškeré náklady - dopravu, vstupné do památek,  oběd a další program. Skutečné náklady na výlet 

jsou několikanásobně vyšší, cca 800 Kč/osoba. /cca 31 EUR. 
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Při individuálních rozhovorech na výletech se senioři našim dobrovolníkům a spolupracovníkům často 

svěřují s tím, co je trápí. Nedílnou součástí výletů je proto předávání informací o organizacích a 

sociálních službách, které by seniorům mohly pomoci. Spolek Hurá na Výlet! je díky velkému zájmu 

starších osob o výlety často jedinou organizací, na kterou se senioři obrací. Cíleným předáním 

informací tak máme unikátní možnost nabídnout služby dalších organizací lidem, kteří by tyto 

informaci jinak získali jen s obtížemi. I z toho důvodu jsme navázali spolupráci s institucemi, které 

nám poskytly informační materiály zaměřené na poskytovatele sociálních služeb, spotřebitelská 

práva, domácí násilí na seniorech či bezpečí seniorů. Mezi spolupracující organizace patří např. 

krajské a městské úřady, policie, hasiči, charita a další organizace.  Uvedené materiály nabízíme 

seniorům nejenom na výletech, ale i při níže uvedených činnostech spolku. 

 

V některých krajích spolek pořádá také osvětově kulturní akce, jejichž program tvoří koncerty 

oblíbených hudebních kapel. Tato vystoupení jsou prokládána vstupy odborníků pomáhajících 

organizací (Policie ČR, Hasiči ČR, Charita apod.), které předávají seniorům důležité informace a 

kontakty. Účastníci těchto akcí mají zároveň možnost svými dotazy získat potřebné informace pro 

sebe či pro osoby ve svém okolí. 

 

Naše výlety a kulturně – osvětové akce jsou pro seniory impulsem k tomu, jak aktivně trávit svůj 

volný čas, podívat se i v pokročilém věku na zajímavá místa a nalézat nová přátelství. 

 

V Chrudimi jsme otevřeli centrum pro seniory, ve kterém pravidelně každý týden probíhají 

cestovatelské, přírodopisné a vzdělávací přednášky, kurzy práce s počítačem a další vzdělávací 

aktivity.  Kolem činnosti centra se postupně vytvořila komunita seniorů, kteří zde tráví část svého 

volného času, udržují zde přátelské vztahy a drobnou dobrovolnickou činností pomáhají s organizací 

aktivit spolku. 

 

S ohledem na demografický vývoj v České republice, kdy bude stoupat počet osob v seniorském věku, 

vnímáme cíle spolku jako perspektivní a dlouhodobě aktuální. Rádi bychom proto udrželi a rozšířili 

počet našich aktivit i kontaktovaných seniorů tak, abychom přispívali k vyšší kvalitě jejich života. 

V této souvislosti plánujeme další rozvoj, vzdělání a rozšíření týmu spolku Hurá na Výlet! tak, 

abychom dokázali uspokojit poptávku po našich aktivitách ve větším rozsahu. Za významné 

považujeme i náš záměr podporovat mezigenerační soužití, rozvoj dobrovolnické činnosti a  
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medializace tématu seniorů. S ohledem na značný zájem o naše služby bychom rádi rozšířili naši 

činnost do dalších krajů ČR. Rozšíření naší činnosti je třeba zohlednit dispozicí kancelářských prostor, 

které nyní využíváme. Cílem do budoucnosti je tak zajistit větší a zároveň bezbariérové prostory pro 

seniory, které díky vyšším kapacitním možnostem umožní efektivní naplňování cílů spolku. 

Klíčovou cílovou skupinou jsou senioři ve věku nad 65 let, tedy lidé vysokého věku a s tím spojenými 

nemocemi, omezeními či handicapy. Jsou často osamoceni, mají velké množství volného času, ale 

malou nabídku jeho bezpečného trávení, která by zároveň zohledňovala jejich zdravotní či jiné 

problémy. Mají často málo peněz v důsledku placení léčby a služeb souvisejících s jejich problémy. 

Přesto mají stále potřebu společenského vyžití a nechtějí být sami. Na základě rozhovorů s mnoha 

seniory můžeme konstatovat, že míra jejich osamění spojená často s ekonomicky tíživou situací vede 

k pasivitě a ztrátě životní perspektivy. Věříme, že účast na našich akcích je pozitivním impulsem pro 

změnu a do jisté míry i příspěvkem k důstojnému trávení života ve vysokém věku či při zdravotních 

obtížích. 

 

Spolek Hurá na Výlet! ve svých počátcích fungoval převážně na bázi dobrovolnictví, neměl placené 

pracovníky. Postupem času docházelo k nárůstu poptávky po výletech a kulturních akcí ze stran 

seniorů. Bylo tedy nutné sestavit profesionální tým, který bude vytvářet a realizovat tyto aktivity. 

S nutnou profesionalizací pracovního týmu vznikla ve spolku řada placených pozic. V současné době 

působí ve spolku tři pracovníci s hlavními pracovními úvazky, a to ředitel spolku, zástupce ředitele a 

také projektový manažer. Pracovní tým doplňují dále průvodci, zdravotníci, účetní atd. Dobrovolnictví 

nicméně zachováváme a nadále rozšiřujeme ve spolupráci s dobrovolnickými centry.  

Spolek čerpá finance ze soukromých i veřejných zdrojů. Spolek v rámci fundraisingové činnosti 

uzavírá darovací smlouvy s podnikateli, ale i jednotlivci, v místech působnosti spolku, a realizuje 

crowdfundingové kampaně. Spolupráci máme navázanou s Ministerstvem práce a sociálních věcí a 

důležitými subjekty veřejné samosprávy.  

Spolek Hurá na Výlet! vnímá téma stárnutí a osob v seniorském věku jako silné. Svojí činností, účastí 

na odborných konferencích a v médiích přispívá k rozvoji veřejné debaty o této problematice. Tím, že 

osobám v seniorském věku nenabízí pouze pasivní  program, ale i dobrovolnickou spolupráci při 

přípravě a realizaci akcí spolku a dalších organizací vytváří seniorům příležitost pro předávání jejich 

zkušeností a dovedností. Dobrovolnictví seniorů vnímáme jako přínosné pro společnost, která se na 

starší osoby často dívá jako na přepotřebné.  


