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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 21.VIII.2007 
 

 PROJEKT „ZDRAVÉ STÁRNUTÍ“ – REKONDIČNÍ POBYTY SENIORŮ 
A PROJEKT DMS 

 

. 

Projekt „Zdravé stárnutí“ – rekondiční pobyty seniorů je zaměřen na relativně zdravé seniory, 
kteří jsou soběstační do té míry, že při pravidelných návštěvách a pomoci rodinných 
příslušníků nebo pečovatelek mohou žít samostatně ve svých domovech. Rekondiční pobyty 
umožňují seniorům, kteří nemají často možnost během roku „vybočit“ ze stereotypu, pobývat 
nějaký čas mimo domov se svými vrstevníky či lidmi podobného osudu. Rekondiční pobyty 
jsou v zásadě organizovány v týdenních turnusech, přičemž pro každý pobyt je zpracován 
individuální odborný program a jeho součástí bývají i přednášky a besedy. 

Smyslem projektu je zapojit seniory do společenského života a umožnit jim poznat, že stáří 
nemusí být „strašákem“, ale další příjemnou a aktivní etapou života.  

Tento projekt je částečně financován z dotací přidělovaných MZ ČR. Vzhledem k tomu, že 
oblast sociálních činností nabývá v posledních letech na významu a požadavky na jejich 
rozšíření se neustále zvyšují, rozhodl se Český červený kříž hledat další varianty financování 
nákladů spojených s tímto projektem, a to prostřednictvím DMS.   

Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Každý uživatel telefonu v ČR získá v termínu  od         
1.9. – 31.12.2007 možnost zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS CCK. Číslo pro všechny 
operátory je 87777. Více informací je možno získat na www.darcovskasms.cz. Cena jedné 
zprávy činí 30 Kč, příjemce pomoci, tedy Český červený kříž, obdrží 27,- Kč.  

S medializací záměru získat prostřednictvím DMS finanční prostředky na podporu výše 
uvedeného projektu pomáhají Českému červenému kříži známý člen souboru Žižkovského 
divadla Járy Cimrmana pan Petr Brukner, kterého známe nejen z divadelních rolí, ale i z 
filmového plátna (např. filmy Vratné láhve či Obsluhoval jsem anglického krále ) a umělecký 
fotograf pan Petr Ulrych, jehož fotografie můžeme shlédnout nejen na výstavách v ČR, ale  
např. i v New Yorku.   

 

 
V Praze dne 21. srpna 2007 

 
                              Dr. Jiří Procházka 
         ředitel Úřadu ČČK 


