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programy jsou přizpůsobeny jak rozsahem, tak i způsobem 

výuky, místním možnostem a schopnostem účastníků. 

Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou realizujeme v rámci 

vzdělávání program zaměřený na rozvoj kognitivní kondice. 

Ohlasy účastníků z prvních realizovaných kurzů (3 domovy ve 

3 regionech) jsou pozitivní a předpokládá se rozšíření progra-

mů celoživotního vzdělávání do dalších regionů. 

Senior akademie - Městská policie Brno 

Senior akademie je speciální studijní program ve formátu ce-

loživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V) 

určených seniorům. Předměty studia jsou orientovány  

na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo po-

žárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. 

 

V průběhu uplynulých šesti let se vzdělávací témata rozšířila  

o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské ve-

řejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, či 

finanční.  

Projektu „Senior akademie se účastníme od roku 2009 cyk-

lem seminářů. 

  

Úvodní seminář je společný pro všechny studenty 1. ročníku. 

Další dva semináře navazují na úvodní seminář a jsou organi-

zovány pro zájemce ve skupinách do dvaceti účastníků.  

Máte-li zájem o bezplatné zasílání zpravodaje MYSLiKON, 

napište nám na adresu: kurzy@radialnimysleni.cz 

MYSLiKON  -  vzdělávání seniorů.  

http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/ 
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Univerzita třetího věku - Masarykova univerzita Brno 

V rámci programů celoživotního vzdělávání  na Masarykově 

univerzitě v Brně realizujeme od roku 2011pro studenty - 

seniory cyklus seminářů „Techniky dobré paměti“.  

V rámci výuky jsou účastníkům předávány základní informace 

o tom, jak paměť funguje, jaké jsou další kognitivní funkce a 

jak přímo souvisí kognitivní kondice s kondicí fyzickou, psy-

chickou rovnováhou a udržováním stálé duševní činnosti. 

Cyklus vzdělávání je rozdělen do čtyř seminářů. První dva 

semináře jsou zaměřeny na kognitivní funkce, vysvětlení a 

procvičení různých paměťových technik.  Ve třetím semi-

náři se zabýváme teorií sociálního mozku (teorie vysvětlující, 

proč právě lidé mají tak velký mozek) a s tím souvisejícími 

základními lidskými potřebami. Jak uspokojování těchto po-

třeb ovlivňuje naši psychickou rovnováhu a pocit štěstí. 

Čtvrtý seminář je zaměřen na lidské emoce, čtení emocí 

jiných lidí, na to, jak vnímáme morálku a jak funguje morální 

rozhodování. Zabýváme se některými důležitými aspekty 

rodičovství a jakou roli hrají při vytváření vazby rodičů (a 

jiných lidí) s dítětem. 

Semináře jsou doplněny praktickými cvičeními na různé ko-

gnitivní funkce a důležitou součástí je využívání různých fo-

rem umění, zejména poezie, divadla a hudby.  
 

Univerzita třetího věku v regionech JMK 

V roce 2015 byl zahájen proces rozšiřování programů celoži-

votního vzdělávání, Univerzit třetího věku (nebo také U3V) 

do regionů. Masarykova univerzita připravila nové vzdělávací 

programy pro zájemce z řad seniorů využívajících pobytových 

sociálních služeb v domovech pro seniory v rámci Jihomorav-

ského kraje. Činnost těchto vzdělávacích kurzů je financová-

na z prostředků Jihomoravského kraje.  

Vzdělávání se odehrává přímo v prostorách sociálních zaříze-

ní a s ohledem na vyšší věk těchto „studentů“. Vzdělávací 
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Český básník Oldřich Mikulášek: 

Není škodlivé, ale povinné otřást člověkem, který může být 
snadno doveden životními okolnostmi k mechanickému 
pozřívání vyměřených dní, ne-li k neúčastné lhostejnosti 
a netečnosti mimo oblast nejužších osobních zájmů. 
(1910 - 1985) 

mouc. Jak ze strany představitelů Olomouckého kraje, tak ze strany 
účastníků byl projekt hodnocen jako velmi dobrý, zajímavý a přínos-
ný, jak pro obsahovou stránku vzdělávacích programů, kterou mo-
hou účastníci využít při své práci s uživateli sociálních služeb, tak  
i osobně pro účastníky.  

Projektu se zúčastnilo v Modulu 1 celkem 208 účastníků a v Modulu 
2 celkem 209 účastníků z 22 organizací poskytujících sociální služby 
v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Účastníkům bylo vydáno 
1005 osvědčení. 

Z hlediska průběžné evaluace jednotlivých vzdělávacích programů, 
kterou hodnotili účastníci po skončení každého akreditovaného 
programu, je možné projekt hodnotit jako velmi úspěšný. 

Projekt byl realizován v souladu se schváleným harmonogramem  
a rozpočtem, byly splněny všechny monitorovací indikátory.  

V závěru realizace projektu vyplynul ze strany účastníků požadavek 
na další rozšiřující vzdělávání v oblasti kognitivních funkcí, jejich 
procvičování, včetně návodných cvičení, která by bylo možné využí-
vat v přímé práci s uživateli sociálních služeb. 

Na základě těchto požadavků připravujeme k akreditaci nové vzdě-
lávací programy (Modul 3 a Modul 4) zaměřené na jednotlivé ko-
gnitivní funkce a kombinovaná praktická cvičení.   

Závěrečný zpravodaj je dostupný na webu projektu: 

http://akademietrenovanipameti.cz/projekt235/ 
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Další projekty 
 

Můj život, moje domácnost 

Projekt pokročil do druhé fáze, kdy klienti získané dovednosti uplat-

ňují a fixují v rámci pracovní praxe v reálném pracovním prostředí. 

 Skupina 6-ti klientů v Šumperku vykonává venkovní úklidové práce 

v areálu hřbitova v Šumperku a připravuje se i pracovní praxe v 

rámci údržby zeleně v Šumperku. 

Skupina 8-mi klientů ve Šternberku dochází ze dvou bytů chráněné-

ho bydlení vykonávat pracovní praxi v rámci areálu mateřského 

ústavu. 

Realizace projektu  poskytuje klientům dostatečnou podporu k 

tomu, aby měli možnost si postupně osvojovat sociální dovednosti a 

získávat pracovní návyky nezbytné k tomu, aby měli následně mož-

nost a šanci získat trvalé zaměstnání.  

Odkaz: http://akademietrenovanipameti.cz/projekt002/ 
 

Klubová činnost. 
Spolupráce s organizací DOTYK II získává v letošním roce nový roz-
měr. Na základě ověřování vzdělávacích aktivit v loňském roce, 
zaměřených na posilování a rozvoj kognitivních funkcí, se v  roce 
2015 rozšiřuje spolupráce o cyklus aktivizačních činnosti v rámci 
klubové činnosti, tzv. „terapeutická odpoledne - trénink kognitiv-
ních funkci“. 

Jedná se o cyklus seminářů zaměřených na přímou práci s cílovou 
skupinou a zejména na procvičování různých kognitivních funkcí. 
Cvičení zahrnují kromě paměťových technik, cvičení motorických 
dovedností, vyjadřovacích schopností, prostorové orientace a exe-
kutivních funkcí i prvky terapeutického tance a výtvarné techniky 
pro rozvoj pozornosti a koncentrace.  

Klubová činnost je realizována v rámci projektu "Služby schizofreni-
kům v domácím prostředí", reg. číslo projektu: CZ.11/MGS/019, 
podpořeného grantem z Norska. 

 
Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí 
Navazujeme na informace o projektu uvedené v předchozím  
MYSLiKONU 006-2014-02, 007-2014-09, 008-2014-12. 

Projekt byl ukončen posledním seminářem 25. června a závěrečnou 
konferencí dne 29. června 2015, která se konala v kongresovém 
sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje za účasti  dvou náměstků 
hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvony Kubjátové (odbor sociál-
ní) a MUDr. Michaela Fischera (odbor zdravotní) a zástupců odbor-
ných garantů - Ing. Bc. Barbory Haškové, Masarykova univerzita  
v Brně a doc. MUDr. Miloše Špidlena, Univerzita Palackého Olo-
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