
Pečovatelská služba Praha 3 uskutečnila zatím v rámci grantu Nadace Kooperativa 6 

projektových dnů, které navazují na harmonogram v žádosti o grant. Vzhledem 

k epidemiologické situaci nastaly drobné změny v termínech a realizacích jednotlivých 

akcí. Do harmonogramu bylo také přidáno několik dalších aktivit.  

Mezigenerační spolupráce je ovšem součástí takřka všech volnočasových aktivit 

pečovatelské služby. Od minulého roku je zde zřízeno Centrum studentských praxí a 

studenti z pražských vysokých škol dochází do DPS Roháčova plnit odbornou praxi téměř 

každý den a s radostí se účastní volnočasových aktivit pro seniory, které se mohou 

realizovat i díky štědré podpoře Nadace Kooperativa.  

ŘÍJEN 2021 – HALLOWEEN PARTY 

Pečovatelská služba Praha 3 začala čerpat grant Nadace Kooperativa již na konci října, kdy se 

pro seniory za pomoci studentů Speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského a 

studentů 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy uspořádala Halloween party v klubu seniorů. 

Studenti společně se seniory  připravili tradiční halloweenské pokrmy a byla zahájena soutěž o 

nejlepší halloweenskou masku. Mimo jiné byla pro seniory připravena přednáška o exorcismu 

od farářky CČSH ThMgr. Petry Šáchové a na závěr se promítala tradiční halloweenská 

detektivka Agathy Christie – Viděla jsem vraždu.  

 

 



LISTOPAD 2021 – VÝLET DO BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA 

V listopadu se díky grantu mohl uskutečnit výlet do Břevnovského kláštera, který si mnoho 

seniorů přálo navštívit, ale bohužel vzhledem k věku a zdravotnímu stavu výlet samostatně 

nemohli realizovat. Pečovatelská služba proto na výlet oslovila tentokrát studenty a zároveň 

dobrovolníky z projektu „Mezigenerační bydlení MČ Prahy 3“, kteří bydlí v bytech 

v domech s pečovatelskou službou v Roháčově a Krásově ulici na Praze 3 a v rámci projektu 

se snaží kompenzovat volný čas tamním seniorům. V Břevnově byl pro seniory připraven 

program a prohlídka nejzajímavějších míst v areálu kláštera. Studentka Bára, která studuje 

pedagogiku na Univerzitě Karlově, si pro seniory připravila i zajímavosti z historie duchovních 

na Břevnově, jelikož tomu se Břevnovu věnovala i v jedné ze svých zápočtových prací. Na 

závěr čekal celou výpravu oběd v místní restauraci, který senioři po náročném dni velmi ocenili.  

 

 

 

 

 



PROSINEC 2021 – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA + STUDENTSKÁ ADVENTNÍ BESEDA 

Na začátku prosince si personál pečovatelské služby za pomoci studentů z oborů Speciální 

pedagogiky, Andragogiky a Resocializační pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského 

připravili pro seniory mikulášskou nadílku, která všechny velmi potěšila a pobavila. Díky 

grantu se nakoupili kvalitní kostýmy a mikulášská nadílka v podobě perníčků.  

Následně si studenti pro seniory připravili přednášku o slavení vánočních svátků v zahraničí, 

dále pro ně v klubu seniorů usmažili palačinky a za pomoci harmonikáře zazpívali tradiční 

vánoční koledy. Vzhledem k vánoční tradici byl na akci pozván i farář CČSH Mgr. David Hron, 

který si připravil krátký duchovní proslov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSINEC 2021 – PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ  

V půlce prosince bylo díky grantu realizováno i pečení vánočního cukroví, které probíhalo celý 

jeden den v klubu seniorů a zapojili se do něj studenti andragogiky z Univerzity Jana Amose 

Komenského a studentka psychologie z Univerzity Karlovy. Na přání seniorů se pekli tradiční 

perníčky, linecké cukroví a hvězdy z listového těsta.  

 

 

 

 



PROSINEC 2021 – VÁNOČNÍ PARTY PRO SENIORY 

Těsně před vánočními svátky se v klubu seniorů díky grantu realizovala vánoční party a 

osamocení senioři oslavili Vánoce ve společnosti, s dobrým jídlem a zábavou. Do příprav se 

tentokrát kromě personálu zapojili i studenti 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří pro 

seniory připravili raw cukroví, usmažili vepřové řízky a vinné klobásy a uvařili domácí kuřecí 

vývar. V rámci programu jim přečetli tradiční vánoční povídky, zazpívali koledy a zahráli si 

s nimi řadu stolních her.  

 

 

 



 

LEDEN 2022 – VÝLET DO NÁPRSTKOVA MUZEA ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A 

AMERICKÝCH KULTUR 

Senioři dlouhodobě jevili zájem o návštěvu tohoto muzea v Praze, jelikož dle jejich slov v sobě 

skrývá decentní exotiku. Díky grantu personál společně se studentem andragogiky Univerzity 

Jana Amose Komenského uskutečnili výlet do Náprstkova muzea, kde seniory čekala bohatá 

exkurze. Na závěr si student pro seniory připravil krátké zajímavosti o matce Vojty Náprstka – 

Anně Náprstkové, která patřila v 19. století mezi průkopnice české sociální práce. Poté seniory 

čekal oběd v blízké restauraci, na kterém si velmi pochutnali.  

  


