... a bude se o mně mluvit
Spolek Diogenes se zrodil v hlavách a z nadšení několika mladých žen s obrovskými
zkušenostmi ze soukromého života, ale i z pracovní profese. Ať už je to profese právničky,
projektové manažerky, aktivizační pracovnice v sociálních službách, nebo pedagožky,
zdravotní sestry či pracovnice s ekonomickým vzděláním. Každá se snažila být nějakým
způsobem prospěšná veřejně. V roce 2015 se narodil Diogenes, který stmelil jejich aktivity do
malých a milých aktivit. Narodil se z ničeho, ale pro něco. Nadšení postupně začalo narůstat
a s ním i další aktivity, které se rozvíjely v konkrétní velké projekty. Diogenes potřeboval
zázemí pro svou činnost a ke scházení se přípravných týmů na projektech. Z amatérského
společku se stává zápisem do spolkového rejstříku (30. 1. 2016) nový, mladý a nadějný
spolek s plným žokem nápadů a ochotných lidí. S ochotou naslouchat potřebám lidí žijících
ve Vyškově vznikají spontánní projekty zaměřené na konkrétní problematiku současnosti.
Proč zapomínat na muže? Vždyť jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin, a přitom pro
společnost velmi významnou. Děti a jejich vztah k dospělým, snižující se populace, odpírání si
mateřství z důvodu ztráty práce, anebo kariéry, podpora popularity zanikajících profesí
a další. Toto jsou témata dnešní doby, která je potřeba umět zpracovávat, správně o nich
mluvit a jejich krizový stav mírnit. Každý člověk může působit na své okolí, v rodině, ale tým
už může působit regionálně a spolek Dialog a generační soužití, z. s. si to vytyčil za cíl své
činnosti.
V průběhu roku 2016 se spolku podařilo zrealizovat 8 projektů, několik přednášek
a odborných seminářů. Do projektů se zapojilo několik desítek dobrovolníků. Do aktivit bylo
vtaženo několik desítek dětí, mladých lidí, seniorů i rodin. Na projektech spolupracovaly další
příspěvkové a neziskové organizace - nemocnice Vyškov, KKD Vyškov, MŠ ve Vyškově a okolí,
ZUŠ Vyškov, MC Radost, Centrum pro rodinu, město Vyškov.
Činnost spolku významně podpořil JmK, město Vyškov, ÚP Vyškov, společnost T-Mobile,
společnost ČEZ, nadace Tři brány, MěÚ Ivanovice na Hané a další soukromé subjekty.
Tímto spolek všem dárcům upřímně děkuje a doufá, že tuto činnost i nadále podpoří. Případní další dárci mohou spolek a
jeho aktivity podpořit na účet č.: 273738908/0300

Kontakt: diogenesvyskov@gmail.com, Palánek 75, Vyškov

