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Úvodní slovo

Proč? Pro koho? Jak to celé vzniklo?

S kolegyní Kateřinou máme zkušenosti se
vzděláváním dospělých, organizací kurzů,
lektorů i klientů. Počátkem roku 2019 nastala ta
správná chvíle, kdy jsme si řekly, že chceme
společně pracovat a v tématu vzdělávání
spojíme své síly a zkušenosti. Při zmínce mezi
přáteli a známými byla odezva na model
vzdělávání pro seniory pozitivní. Tak jsme
založením spolku daly našemu snažení právní
rámec.

S podporami ze strany Severočeské
vodárenské společnosti a.s. a Města Česká Lípa
jsme v prvním roce mohly nabídnout celkem 7
vzdělávacích programů Českolipského
klubu/univerzity 3. věku pro 95 úspěšných
účastníků. Připravily jsme také 2 tvořivé kurzy
před Velikonoci a Vánoci pro 33 osob.
A v rámci odborných seminářů se vzdělávalo
37 pedagogů a 12 včelařů.

V roce 2020 chceme v rámci Českolipského
klubu 3. věku pokračovat v nabídce
vzdělávacích programů a nově rozšířit
o jednodenní výlety.

Přejeme všem pohodové dny ve zdraví!

Ing. Milena Nováková

Předsedkyně spolku CLU3V z.s.



O nás

Od března 2019, kdy jsme 

spolek založily, se snažíme 

aktivizovat všechny věkové 

kategorie na různých 

setkáních a kurzech.

Organizujeme vzdělávací 

programy na vybraná 

témata a tvořivé kurzy k 

různým příležitostem.

Zakladatelé

Předseda

Místopředseda

Organizační

struktura



Poslání

► Edukační, kulturní a sociální podpora osob 

všech věkových kategorií.

► Jedná se především o podporu v:

▪ aktivizaci jednotlivců i skupin k vzdělávacím, 

výchovným, kulturním činnostem, 

▪ organizaci a realizaci akcí pro smysluplné 

trávení volného času,

▪ řešení sociálních - občanských témat 

a diskuze o nich,

▪ zvyšování kompetencí nejen odborných 

pracovníků ve výchově, vzdělávání, kultuře, 

sociální oblasti a zaměstnanosti, ale i dalších 

věkových a cílových skupin občanů.



Cíl

▪ Mezigenerační setkávání a sdílení 
zkušeností, 

▪ spolupráce se školami, školskými 
zařízeními a realizace výchovně 
vzdělávacích programů,

▪ poskytování podpory, projektového, 
finančního řízení a poradenství 
jednotlivcům, uskupením i ostatním 
organizacím v oblastech vzdělávání, 
výchovy, sociální oblasti, 
zaměstnanosti, kultury, příp. dalších 
souvisejících tématech, 

▪ mezinárodní spolupráce ve 
společných tématech.



Českolipská 

univerzita/klub 3. 

věku

 Vzdělávací programy na vybraná témata

▪ Bylinky nejen pro zahradníky I., II.

▪ Práce na PC – zpracování fotografií

▪ Historie Českolipska

▪ Příroda Českolipska

▪ Trénink paměti

▪ Keramika I.

Hlavní činností našeho spolku 

jsou vzdělávací programy na 

vybraná témata.

Kurzy probíhali v cyklech 

9*2 vyučovací hodiny na jaře 

a na podzim. 

Na kurzy jsme si pronajímali 

učebny na Střední 

průmyslové škole v České 

Lípě a ve Vlastivědném 

muzeu a galerii v České Lípě.



Velikonoční 

a Vánoční 

tvořivé kurzy 

(9. 4. a 27. 11. 

2019)



Odpolední klub
 S podzimními dlouhými večery jsme 

zahájili činnost odpoledního klubu. 

V počátku bylo naším společným 

tématem práce s jehlicemi 

a háčkem. Účastnice si předávaly 

rady, postupy a vzájemně se 

pochlubily svou ruční tvorbou.

V roce 2019 jsme začali 

společným setkáváním 

u tématu ručních prací. 



Vedlejší činnost 

spolku 

– odborné a 

zájmové kurzy

 V roce 2019 jsme realizovali kurzy:

▪ DVPP - 3D CAD pro pedagogy SPŠ Česká 

Lípa

▪ DVPP – Inkluze na SŠ – nadaný žák s SPU

▪ Kurz pro začínající včelaře – 15 vyučovacích 

hodin ve spolupráci s Českým svazem 

včelařů, z.s., Základní organizací Česká Lípa

Máme udělenou akreditaci 

instituce i na kurzy dalšího 

vzdělávání pedagogických 

pedagogů – DVPP.

Naše číslo akreditované 

instituce DVPP:

MSMT – 17923/2019 - 1



Dotace a dary  Město Česká Lípa poskytlo dotaci 

33 300 Kč z dotačního programu města Česká 

Lípa v oblasti školství a vzdělávání v roce 2019, 

podoblast vzdělávání dospělých.

 Severočeská vodárenská společnost a.s. darovala  

30 000 Kč na podporu činnosti Českolipské 

univerzity/klubu 3. věku v letním semestru 2019 

(březen – červen).

V roce 2019 jsme přijali 

dotace od Města Česká 

Lípa a peněžitý dar od 

Severočeské vodárenské 

společnosti.



Zdroje

Zdroje

Severočeská vodárenská a.s. Členské příspěvky

Účastníci U3V/ klub Město Česká Lípa

Kurz Včelaři Kurzy DVPP

Zdroje Částka

Severočeská 

vodárenská a.s.

30 000 Kč

Město Česká Lípa 33 300 Kč

Účastníci U3V/ klub 91 190 Kč

Členské příspěvky 3 000 Kč

Kurz Včelaři 18 600 Kč

Kurzy DVPP 132 000 Kč



Výdaje

Výdaje 

Lektorné U3V Lektorné DVPP

Lektorné Včelaři Ostatní osobní náklady

Režie

Výdaje Částka

Lektorné U3V 56 550 Kč

Lektorné DVPP 40 000 Kč

Lektorné Včelaři 10 050 Kč

Ostatní osobní náklady 45 288 Kč

Režie 68 927 Kč



Kontakty

 Sídlo:

▪ CLU3V z. s., Jižní 1827/31, Česká Lípa

 Důležité osoby:

▪ Ing. Milena Nováková, předsedkyně

775 095 751, milena.novakova@outlook.cz

▪ Kateřina Halmichová, koordinátorka ČL klubu 3. věku

704 417 980, clu3v@seznam.cz

 Další možnosti:

▪ web: https://www.clu3v.cz

▪ facebook: https://www.facebook.com/CLU3V

▪ po domluvě:

o Domov mládeže SPŠ, Havlíčkova 443, Česká Lípa
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