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Projekt SOUSEDÉ plus 
V Lípě připravujeme založení „Klubu Sousedé“. Tímto krokem se obec Lípa jako první v Kraji 
Vysočina zapojí do projektu „Sousedé plus“, jehož cílem je podpora sousedské výpomoci.  
Klub je založen pod Spolek TILIA, který v obci pracuje od roku 2011. 
 

Myšlenka projektu, který podporuje zakládání komunitních spolků či klubů, v nichž je hlavním cílem 
vzájemná pomoc členů v každodenních činnostech, získala již podporu v osmi krajích České republiky.  
Projekt SOUSEDÉ plus přineslo do ČR Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. z Plzně 
v roce 2012 ve spolupráci s rakouským a německým vzorem Zeitbank 55+ („časová banka“). 
 
Princip projektu SOUSEDÉ plus je jednoduchý. Každý člen spolku za sebe nabídne oblast, činnost, kde 
může být druhým nápomocný, a na druhou stranu pojmenuje věci, se kterými by sám potřeboval 
pomoci. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř spolku mezi členy, ale lze je věnovat 
i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se spolek pravidelně schází a podniká 
různé akce. Nejedná se výhradně jen o seniory – projekt je mezigenerační, mohou se tedy zapojit i 
třeba maminky na mateřské dovolené, studenti, nebo každý kdo má čas a chuť pomáhat a nechat si 
pomoci.  

Já umím to a ty zas tohle 
Hodiny odvedené pomoci jinému člověku se 
zaznamenávají na časové konto, kde se 
střádají a tyto nastřádané hodiny využije 
účastník pro svoji potřebu.  
Příkladem může být: pomoc v domácnosti 
nebo při pracích na zahradě, pomoc při 
opatrování zvířat, pomoc při písemném 
styku nebo při návštěvách úřadů, nákupy, 
pomoc při cestování apod. 
Pomůže-li například pan Sláma panu 
Vodičkovi očesat jablka a stráví tím 1 hodinu, 
získá na svůj časový účet kredit 1 hodinu. 
Tou může příště zaplatit například za 

doprovod na úřad. Za každou poskytnutou pomoc se členům připisují příslušné hodiny na jejich 
časový účet. Pokud někdo využije výpomoc jiného člena, „zaplatí“ hodinami ze svého účtu. Jestliže 
někdo z důvodu zhoršeného zdraví nebo vysokého věku již není schopen žádné služby nabízet 
ostatním a tím získávat nové časové kredity, může si je koupit od sdružení za symbolickou cenu nebo 
využít sociálního konta. Kdo naopak více pomáhá, může své hodiny někomu darovat. 
 

Všechny služby jsou založeny na dobrovolnosti, za odvedenou práci se neposkytuje žádná peněžitá 
odměna. Každý člen spolku může odmítnout vykonávat požadovanou práci.  
Podmínkou účasti v projektu je, že se členové znají osobně. Proto projekt funguje pouze ve formě 
místních skupin, kde je možné vytvořit vzájemné vztahy postavené na důvěře. 

PROČ? 
S věkem pomalu ubývá fyzických sil a člověk se postupně stává závislý na svém okolí – na své 
rodině nebo odborných institucích. SOUSEDÉ plus chtějí tuto chvíli co nejvíce oddálit, udržovat 
aktivitu a samostatnost zapojených seniorů.  
S odchodem do důchodu člověk přece neztrácí schopnosti, vědomosti a dovednosti, které za celý svůj 
život získal. Může jimi být prospěšný ostatním, kteří je ocení a uvítají. 
Vzájemná pomoc přináší radost, pocit užitečnosti a zvyšuje kvalitu života nejen ve stáří. 
Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje – PŘIDEJTE SE K NÁM! 
 

Více o projektu se dozvíte na stránkách www.sousede-plus.cz  
Koordinátorka pro Kraj Vysočina: Marta Vencovská, Tel.: 608 640 399, E: vencovskam@seznam.cz 


