
ZPRÁVA
O ČINNOSTI KRAJSKÉ RADY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2017

ÚVOD

Krajská rada seniorů je od 7. prosince 2016 vedena soudním rozhodnutím Městského soudu v
Praze pod názvem Krajská rada seniorů Jihočeského kraje, poboční spolek. V našem spolku je

k  31. 12. 2017 zastoupeno 34 organizací jako přímé členské organizace zastoupené svými

delegovanými zástupci a 18 organizací, které jsou zastoupeny prostřednictvím delegovaných

zástupců městskými radami seniorů, kterých jsou v jednotlivých místech členy. K termínu krajské

konané 26. ledna 2017 takto sdružené organizace (v té době ještě bez 3 nově zastoupených

městských rad, jejichž členství v krajské radě vzniklo až v průběhu roku) vykazovaly přes 9.800

členů. Členská základna takto v krajské radě sdružená bude v průběhu roku 2018 upřesněna z

důvodu, že v roce 2017 jedna 40 ti členná organizace zanikla, na druhé straně do krajské rady

přistoupily 3 nově vzniklé zmíněné organizace.

Smyslem členství v krajské radě sdružených organizací je kooperace spolupráce na akcích

regionálního a celokrajského významu, metodická pomoc krajské rady výměnou zkušeností,

propagace činnosti organizací na webových stránkách krajské rady, Rady seniorů ČR i v seniorském

měsíčníku Doba seniorů, poskytování informací o činnosti orgánů RSČR při prosazování

oprávněných zájmů a potřeb seniorů ve vztahu k centrálním orgánům, zapojení členské základny v

podpoře těchto aktivit, spolupráce s místními orgány a organizacemi a další úkoly vyplývající ze

závěrů orgánů Rady i místních podmínek. Přitom v krajské radě sdružené organizace jsou při

organizování vlastních společenských aktivit na krajské radě nezávislými subjekty.

Vstupem do roku 2017 se stala krajská konference konaná 26. ledna. Z 57 organizacemi

delegovaných zástupců se konference zúčastnilo 47, 6 bylo omluveno a 4 neomluveni. V bohaté

diskusi zaznělo 17 příspěvků. Konference potvrdila platnost „Hlavních směrů činnosti … v dalším

funkčním období“, které jsou přílohou této zprávy. Uvedené „hlavní směry“ jsou upřesňovány v

souladu s novými zkušenostmi a nově vzniklými požadavky.

Krajská rada uskutečnila 3 zasedání celé rady, těžiště práce ovšem spočívalo v organizačním

zajišťování úkolů. K tomu podle potřeb se scházely pracovní skupiny složené zpravidla z členů

předsednictva. V podstatě v úředně stanovených dnech (út. a st. od 9.00 do 13.00) se vždy řešily

některé z úkolů. Vzhledem k jejich charakteru a náročnosti z hlediska organizačního zajištění naši

nejaktivnější členové odpracují v průběhu roku stovky hodin mimo tuto vymezenou dobu a pracují

tzv. v „terénu“. V roce 2017 byly také založeny vlastní webové stránky krajské rady, na které bylo

uloženo 42 informací. Nadále ovšem přispíváme také do jihočeského oddílu webových stránek

Rady seniorů ČR. Pro potřeby organizační práce byly též zpracovány 2 metodické listy: „Proč ...“ a

„ Jak zřizujeme městské rady seniorů“ a přehled „Akce krajské rady seniorů v Jihočeském kraji“.

Náklady na naší činnost získává krajská rada nejen z prostředků poskytnutých z rozpočtu

Jihočeského kraje, ale též z dalších zdrojů od různých právnických osob. Současně usilujeme nejen

o získání potřebných finančních zdrojů, ale též o náhradu některých nákladů formou materiálového

sponzoringu a sponzoringem nezbytných služeb. Tyto uvedené zdroje i tak nepokrývají veškeré

objektivní náklady zajišťovaných akcí, proto využíváme svépomoci organizátorů, která je dána

jejich obětavostí a přesvědčením, že pomáhají dobré věci.

OBLAST SOCIÁLNÍ POLITIKY

Působení na oblast sociální politiky v jejím nejširším slova smyslu je důležitým posláním
našeho sdružení.
Rada seniorů ČR spolupracuje s ústavodárnými orgány, s příslušnými ministerstvy a dalšími orgány,

zajišťuje výměnu zkušeností se zahraničními partnery. Krajská rada podporuje Radu seniorů ČR v

jejích iniciativách způsobem, jak je níže uvedeno.



Předseda krajské rady jako člen Kolegia RSČR prezentuje stanoviska krajské rady k věcem, které

jsou na celostátní úrovni projednávány a posléze konzultovány s příslušnými státními orgány.

Zpětně pak informuje v krajské radě zastoupené představitele organizací o stanoviscích našich

ústředních orgánů, případně o dosažených výsledcích takto zaměřených aktivit Rady.

Členka naší krajské rady je zapojena v komisi Rady pro bytovou problematiku, kde působí

obdobným způsobem.

Členové krajské rady, kteří zastupují rady seniorů měst, zaměřují činnost městských rad na

zaujímání stanovisek k místním problémům v oblastech sociální, kulturní, dopravní aj. politiky. V

tomto směru působí do určité míry jako jeden z poradních subjektů ve vztahu k zastupitelským

orgánům města – takto některé zastupitelské orgány poslání městských rad seniorů přímo definují.

Členové krajské rady (zpravidla 2 až 6 členné delegace) se zúčastňují konferencí a seminářů
zajišťovaných Radou seniorů ČR k různým obsahovým problémům ze života seniorů. RSČR

organizovala 3 takovéto akce. Naši zástupci se zapojují v diskusi a zpětně podávají informace na

zasedání krajské rady. Podobně jsme se zapojili na 2 seminářích k sociální problematice

organizovaných v závěru roku na úrovni kraje.

12-ti členná delegace krajské rady se zúčastnila 3. sjezdu RSČR. Svými náměty jsme se podíleli

na jeho přípravě. Navíc předseda naší krajské rady byl schválen za předsedu volební komise.

Organizujeme setkání s poslanci zastupitelských orgánů, případně s kandidáty na poslance.

Takovouto příležitostí se staly m. j. volby do Poslanecké sněmovny.

Podporujeme poradenské služby pro seniory. V průběhu roku se o pomoc v různých životních

situacích obrátilo na krajskou radu 98 seniorů. Vzhledem k tomu, že jsme nezřizovali v tomto

směru vlastní odborné zázemí, vždy pomáháme prostřednictvím našich členů organizovaných v

krajské radě za Sdružení ochrany nájemníků a Sdružení ochrany spotřebitelů. V obsahově jiných

případech pomáháme vytvořit kontakt na příslušné předmětně odpovědné instituce.

Jednou z forem sociální pomoci je naše účast na realizaci projektu Senior Pas. V tomto

projektu zajišťujeme jeho propagaci a pro seniory zprostředkováváme zpracování žádostí k

vystavení příslušných slevových karet a zajišťujeme jejich distribuci.

OBLAST VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Volnočasové aktivity mají v seniorském hnutí značný ohlas. Je to dáno tím, že představují zcela

konkrétní a hmatatelné výsledky práce jejich organizátorů. V této oblasti krajská rada dává náměty

k činnosti ve věcech, které lze organizovat ve vzájemné spolupráci sdružených organizací,

propaguje konkrétní aktivity organizací a některé ve spolupráci s dalšími subjekty přímo zajišťuje.

Níže uvádíme konkrétní příklady.

Podpora vzdělávání v Univerzitách 3. věku
Krajská rada navázala kontakty se všemi fakultami Jihočeské univerzity. Ověřila jejich zapojení v

této formě vzdělávání a propaguje jejich seniorské učební zaměření. K tomu využíváme m. j.

širokou databázi mailových adres, kterou máme k dispozici od našich klientů využívajících slevové

karty Senior Pas. V roce 2017 jsme se tak podíleli na výrazném zvýšení zájmu seniorů o tento typ

vzdělávání. 

Soutěž Senior foto
Cílem bylo zachytit ve fotografii rozmanitý aktivní život seniorů, jejich záliby a zájmy o různé

formy volnočasových aktivit i další společenskou činnost. Soutěž zachycovala ve fotografii životní

prostředí, jak ho vidí senioři. V pěti soutěžních kategoriích byl proveden výběr ze 187 zaslaných

snímků vysoké umělecké hodnoty. Propagace této soutěže pokračuje ve formě putovní výstavy.

Sportovní hry seniorů
Uskutečněné 4. Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje byly určeny pro seniorky a seniory ve věku

60 a více let. Hlavním cílem byla propagace pohybových aktivit vhodných pro starší generaci k



posílení zdravého životního stylu. Těmto hrám předcházel tzv. „týden pohybových aktivit“, ve

kterém si přihlášená soutěžní družstva mohla odzkoušet jednotlivé disciplíny ve znamení hesla

„trénujeme na sportovní hry“. V několika městech předcházely nebo navazovaly na tyto hry také

sportovní hry zajišťované na místní regionální úrovni. Významným prvkem 4. SHS též bylo

posilování mezigenerační solidarity zapojením studentů v roli organizátorů a rozhodčích

jednotlivých disciplín. Her se zúčastnilo 43 čtyřčlenných družstev i soutěžící jednotlivci z 6 okresů

Jihočeského kraje.

Reprezentace Jihočeského kraje na Celostátních sportovních hrách seniorů s mezinárodní
účastí. Soutěžilo 20 osmičlenných družstev, z toho 5 zahraničních. Naše družstvo jsme vytvořili na

základě výsledků našich sportovních her z nejúspěšnějších čtyřčlenných družstev mužů a žen. Tým

Jihočeského kraje se umístil v celkovém hodnocení na 6. místě a jeho členové získali 7 medailí za

umístění v soutěži jednotlivců.

Účast na výstavě Země živitelka
Ve stánku krajské rady jsme propagovali poslání Rady seniorů ČR, práci krajské rady a v ní

sdružených organizací, projekt Senior Pas. Během výstavních dnů se u stánku zastavila téměř

tisícovka lidí, kteří převzali propagační materiály, z nich někteří se pouštěli i do diskuse. Současně

bylo uzavřeno 98 žádostí o vystavení senior pasů.

Den zdraví
Tradičně ve 2. polovině září byl organizován územní organizací Svazu diabetiků ve spolupráci s

krajskou radou seniorů Den zdraví. V programu bylo zařazeno předvádění kompenzačních pomůcek

pro zdravotně postižené, propagace zdravé výživy a zdravého životního stylu. Uskutečnily se

přednášky doplněné soutěží ve znalostech problematiky diabetu. Program sestával též z ukázek

bezpečnostní a zabezpečovací techniky doplněné besedou k ochraně seniorů před různými

nástrahami života. Zájemci si mohli nechat změřit hodnoty složení těla, glykemie a krevního tlaku.

Mezinárodní den seniorů
Akce se uskutečnila v Domě kultury Slavie. V programu bylo zahrnuto vystoupení seniorských

souborů a vyhlášení výsledků soutěže Senior foto.

Pochod proti diabetu
Na 14. listopad připadá Světový den diabetu. V tento den jsou organizovány akce v celosvětovém

měřítku. Krajská rada ve spolupráci s územní organizací Svazu diabetiků s účastí hlavního

organizátora této akce, kterou bylo Rekondiční centrum Medicína České Budějovice, zajistily na

náměstí Přemysla Otakara II. celodenní akci. Kromě základních zdravotních vyšetření během dne

249 účastníků urazilo vzdálenost odpovídající 363 okruhům kolem náměstí a urazili tak 146

kilometrů.  


