
USNESENÍ

KONFERENCE ORGANIZACÍ SDRUŽENÝCH V KRAJSKÉ RADĚ SENIORŮ
JIHOČESKÉHO KRAJE

 KONFERENCE

1. PROJEDNALA a SCHVALUJE
    a/ Zprávu o činnosti krajské rady seniorů
    b/ Zprávu o hospodaření krajské rady seniorů
    c/ Zprávu krajské kontrolní a revizní komise
    d/ Hlavní směry činnosti krajské rady v dalším funkčním období
    e/ Prohlášení konference

2. POTVRZUJE
    a/ Členství v krajské radě ve složení:
        Josef ARNOŠT, Jarmila BAŠTOVÁ, JUDr. Bohumil BEZEMEK, František BÍZEK, Jana
        ČERMÁKOVÁ, Jiří DRÁBEK, Blažena FRCALOVÁ, Jan HOMUT, Zdena HRŮZOVÁ,
        Josef JIRSA, Mgr. Miluše JOANIDU, RSDr. Jan KOLÁŘ, Jan KRASL, Mgr. František
        KUBÁK, Mgr. Marie LIENAU, Marie LUDVÍKOVÁ, Mgr. Milada MAŠKOVÁ, Václav
        MED, RSDr. Otakar MICHAL, Václav MINAŘÍK, Mgr. Marie NOLLOVÁ, Jiří NOVÁK, 
        Karel NOVÁK, Jaroslava NOVÁKOVÁ, Eva NOVOTNÁ, PaeDr. Jitka PAPEŽOVÁ, 
        Ing. Marie PAUKEJOVÁ, Květa RŮŽIČKOVÁ, Marie ŘEHÁKOVÁ, Marie SIMOTOVÁ, 
        Edith ŠRÁMKOVÁ, Jan ŠTARK, Stanislav ŠVANCAR, Věra VOTÝPKOVÁ, František 
        ZACH
    b/ Členství v krajské kontrolní a revizní komisi ve složení:
        Anita BENČÍKOVÁ, Ing. Arnošt OLIVA, Libuše OULEHLOVÁ

3. BERE NA VĚDOMÍ
    a/ Výsledky voleb v krajské radě seniorů – zvolení
        a1/ předsednictva ve složení:
              JUDr. Bohumil BEZEMEK, Jana ČERMÁKOVÁ, Jan HOMUT, Mgr. Miluše JOANIDU,
              RSDr. Jan KOLÁŘ, Mgr. František KUBÁK, Mgr. Milada MAŠKOVÁ, Václav MINA-
              ŘÍK, Mgr. Marie NOLLOVÁ, Jaroslava NOVÁKOVÁ, PaeDr. Jitka PAPEŽOVÁ,  Marie
              ŘEHÁKOVÁ, Jan ŠTARK, Stanislav ŠVANCAR, František ZACH
        a2/ za předsedu krajské rady: JUDr. Bohumila  BEZEMKA
        a3/ za místopředsedy krajské rady: Mgr. Miladu MAŠKOVOU, Mgr. Marii NOLLOVOU
        a4/ za čestného předsedu Krajské rady seniorů Jihočeského kraje Václava Minaříka
    b/ Výsledky voleb v krajské kontrolní a revizní komisi – zvolení
        b1/ za předsedkyni krajské kontrolní a revizní komise: Libuši OULEHLOVOU

4. UKLÁDÁ
    a/ Krajské radě seniorů a jejím orgánům:
        a/ Vyhodnotit připomínky a náměty vzešlé z průběhu jednání konference a tyto postoupit věc-
               ně odpovědným orgánům
        b/ Publikovat na webových stránkách a v Době seniorů informaci o konferenci
        c/ Zkvalitnit práci především vyšší zainteresovaností jednotlivých členů na zajišťování úkolů
        d/ Jednat s vedením zastupitelstva Jihočeského kraje v těchto záležitostech:
            d1/ V Dohodě o poskytnutí finančních prostředků krajské radě pro rok 2016 vytvořit před-
                  poklady pro uplatnění jejich možného čerpání s ohledem na uzavřené dohody o spolu-
                  práci mezi Radou seniorů ČR na straně jedné a Asociací krajů a smluvními politickými
                  subjekty na straně druhé, jakož i s ohledem na zkušenosti i jiných krajů



            d2/ Realizovat dřívější nabídku krajské radě o přidělení finančních prostředků, kterými by
                  krajská rada mohla ve větším rozsahu podporovat volnočasové aktivity sdružených, pří-
                  padně i dalších organizací
            d3/ Zvážit možnost poskytnutí za symbolické nájemné prostory pro nové sídlo krajské rady
                  v některých nevyužitých objektech v majetku města nebo kraje, případně alespoň pros-
                  tory pro zasedání celé krajské rady a konání akcí s účastí širší seniorské veřejnosti

5. DOPORUČUJE   
    a/ Seniorským a dalším spolupracujícím organizacím:
        a1/ Společně s orgány rad seniorů podporovat hlavní úkoly schválené 2. sjezdem Rady seniorů
              ČR ve věcech obhajoby a prosazování oprávněných zájmů a potřeb seniorské populace
        a2/ Informovat členskou základnu sdružených organizací o průběhu a výsledcích konference
        a3/ Překonávat uzavřenost seniorských organizací, zejména ve věcech možné součinnosti při
              zajišťování těch volnočasových aktivit, kterými se organizace shodně zabývají
        a4/ V nastávajících volbách do obecních zastupitelstev, krajského zastupitelstva, obou komor
              Parlamentu ČR i v presidentských volbách dát podporu především těm politickým subjek-
              tům a jednotlivcům, kteří svou dosavadní prací prokázali, že důsledně obhajují zájmy 
              a potřeby seniorské populace, jakož i zájmy České republiky
    b/ Ústředním orgánům Rady seniorů České republiky:
        b1/ Uplatňovat pomoc a podporu krajské radě v souladu s příslušnými náměty zakotvenými ve 
              stanovách Rady a organizačním řádu – zejména v bodě 5
        b2/ Umožnit krajské radě zapojení v přípravě dokumentů, ke kterým má krajská rada zájem
              a schopnost se vyjadřovat
        b3/ Na webových stránkách i v Době seniorů vytvářet větší prostor pro uplatnění stanovisek
              seniorských orgánů i jednotlivých seniorů k hlavním problémům ze života seniorské popu-
              lace
        b4/ Jako partner společnosti Sun Drive Communications v projektu slevových karet Senior Pas
              důrazně požadovat, aby zmíněná společnost bezodkladně přistoupila k vybudování portfo-
              lia poskytovatelů slev v Jihočeském kraji
        b5/ Nadále usilovat o prosazení spravedlivé důchodové reformy i o přijetí zákona o seniorech.
              Prosazovat různá zvýhodnění pro důchodce a zdravotně postižené občany jako formu kom-
              penzace nízkých důchodů a státem garantovaných příspěvků. K tomu více využívat podpo-
              ry, které může seniorské hnutí v těchto věcech vedení Rady poskytnout

6. OCEŇUJE
    dosavadní podporu, která se krajské radě dostávala v uplynulém funkčním období ze strany orgá-
    nů zastupitelstva kraje i Rady seniorů ČR a vyslovuje přání, aby se tato spolupráce nadále rozví-
    jela na vyšší kvalitativní úrovni.
        

        
        


