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Historie
Elektronický týdeník Povzbuzení začal vydávat projekt Politika stárnutí 
na krajích v Jihomoravském kraji, jako zpětnou reakci na telefonáty 
a dotazy, které řešili krajští koordinátoři na krizové lince 1221 v době 

trvání nouzového stavu na jaře 2020.
❑ Jaro 2020: 
→  vydávání týdeníku začalo na Velikonoce a trvalo do konce 
nouzového stavu v květnu; celkem vyšlo šest čísel;
→  distribuce probíhala ve spolupráci s Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje; 
→  spolupracující organizace – Biskupství brněnské, Spokojený senior 
– KLAS z. s., U3V Mendelova univerzita.



Jaro 
Ohlasy čtenářů:

✔ Dobrý den, děkuji Vám děkujeme za podnětné čtení a Váš zájem o nás 
všechny.

✔ Dobrý den, mnohokrát děkuji za všechny Vaše kontakty a zprávy, které 
posíláte. Je to pro mne velice povzbuzující a přínosné. Zvláště v dnešní 
době, kdy jsem prakticky sama, manžel leží na oddělení dlouhodobé 
ošetřovatelské péče. Od února s ním nejsem v kontaktu. Nejprve 
chřipková epidemie, nyní koronavirus. Zprávy o něm mám 
zprostředkované od sester, on sám nedokáže komunikovat ani telefonicky. 
Někdy si říkám, že už to nezvládnu. Proto jsem Vám nesmírně vděčná za 
každý email.

✔ Dobrý den, moc děkuji za rady na vyplnění volného času. 

✔ Děkuji Vám za poslání týdeníku Povzbuzení. Je moc hezké, že na svoje 
posluchače U3V myslíte i této době. Budu se těšit na další vydání tohoto 
týdeníku. Ještě jednou díky.

✔ Děkuji za vaši snahu poskytnout nám alespoň náhradní variantou 
samostudium v oblasti zajímavých témat.



Jaro 
✔ Dobrý den, mockrát děkujeme za poslání týdeníku Povzbuzení. Je to 

pěkně zpracované, potěšilo nás to. Přejeme pěkné jarní dny.

✔ Dobrý den, je milé, že na nás myslíte, týdeník je opravdu zajímavý, plný 
námětů. Přejeme Vám všem na mnoho sil, mnoho trpělivosti a hlavně 
mnoho, mnoho zdraví.



Podzim 
Souvislosti s ochrannými opatřeními v ČR přinesla opět nouzový stav.
❑ Podzim 2020: 
→  vydávání týdeníku začalo na Dušičky a má v plánu představit 
      14 krajů ČR, tedy 14 krajských koordinátorů, jejich činnost i    
spolupracujících organizací;
→  jedná se nyní už o celostátní vydávání; 
→  spolupracující organizace –  Centrum zdravotnického a sociálního 
vzdělávání Grohova Brno, Mezigenerační univerzita Mendelu Brno, 
Akademické centrum studentských aktivit Brno, které se věnuje 
dobrovolnictví. 



Podzim 
❑ Rubriky týdeníku Povzbuzení: 
→  Krajánci – představit daný kraj, jeho zajímavosti, činnost projektu, 
spolupracující organizace s cílem informovat o tématu;
→  Senioři – naučit některou techniku na trénování paměti či pohybu; 
→  Mezigenerační – pomoci trávit společný čas „na dálku“ 
prarodičům s vnoučaty; 
→  Pomoc – vysvětlit dnešní možnosti formy podpory seniorům a 
zprostředkovat pěkné myšlenky ve videu pro seniory; 
→ Informace – letáky;
→ Výzva – úkoly navíc;
+ pracovní listy a návody.
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Ukázky rubrik – Téma   
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Ukázky rubrik – Výzva  
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OBJEDNÁVKY



Děkuji za Vaši pozornost!
Dana Žižkovská
Krajská koordinátorka pro Jihomoravský kraj
Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň
e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz
mobil: 770 11 65 65
detašované pracoviště: Terezy Novákové 62a, 
                                       Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
                                       621 00

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Sekce podpory seniorů – Sekce 2
Odbor sociálních služeb a sociální práce – Odbor 22
Oddělení stárnutí a sociálního začleňování – Odd. 226
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