
   Plán činnosti Krajské rady seniorů Olomouckého kraje na rok 2018  

               Aktivně se podílet na plnění Programu RS ČR. 

1. Zajistit finanční prostředky na činnost KRS Olomouckého kraje

2. Uspořádat III.Krajské sportovní hry seniorů ,garantovat přípravu a účast

reprezentačního družstva Olomouckého kraje na Mezinárodních hrách seniorů na

Slovensku a III.Mezinárodních hrách seniorů RS ČR ,zabezpečit organizační pomoc,

záštitu

3. Zajistit a zorganizovat III. Mezinárodní sportovní hry seniorů RSĆR v Olomouci pod

záštitou hejtmana Olomouckého kraje

4. Uspořádat II.ročník Krajské táborové školy v přírodě

5. Nadále  rozšiřovat spolupráci s Jednotou důchodců Bardějov,s KRS

Moravskoslezského kraje  a  Nadací Malý Noe dle pravidel podepsané partnerské

Dohody o spolupráci.

- pozvánka na sportovní hry do Olomouce a naopak

- ozdravné pobyty v lázních v Bardějově, v  Piešťanech –  seniorské balíčky 2017

- podpora Nadace Malý Noe

- Podepsat smlouvu o spolupráci se spolkem seniorů Svaz učitelů z Opolského

vojvodství

- rozšiřovat spolupráci – Projekt –Spolupráce partnerských regionů očima seniorů –

Opolské vojvodství-pozvání na sportovní hry a táborovou školu v přírodě 2018

- rozšířit spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením 

6. Podílet se nadále na projektu Seniorské cestování 2017 ve spolupráci s krajem,účast a

prezentace KRS na výstavě EXPO Olomouc 2017

7. Nadále rozšiřovat projekt SeniorPas v kraji 

8. Nadále rozšiřovat členskou základnu KRS Olomouckého kraje, aktivizovat seniorské

spolky a spolky veteránů, vzájemně rozšiřovat spolupráci s městskými kluby seniorů

9. Podílet se na uskutečnění důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů, zajistit záštitu

kraje a 

Spolupráci se  Sun Drive Brno.Uspořádat III. ročník „Babička Olomouckého kraje“

10. Uspořádat výjezdní zasedání předsednictva KRS Olomouckého kraje



11. Pravidelně přispívat k informovanosti  seniorů  všemi dostupnými prostředky, 

12.  studium VU3V – konzultační místo -zajistit učebnu,zajistit organizačně slavnostní

seminář k ukončení semestru 2017/2018 – zajistit záštitu náměstka školství

13. Pořádat vzdělávací chytré semináře na ochranu a prevenci seniorů

14. Pravidelně informovat seniorskou populaci v Olomouckém kraji o všech aktivitách

všemi dostupnými prostředky – web RS ČR, ČT, regionální TV Morava,rozhlas, tisk –

regionální Moravský senior a celorepublikově Doba seniorů

       

Schváleno na Výročním zasedání KRS Olomouckého kraje den 15.12.2017.

 

     

Milena Hesová

předsedkyně KRS Olomouckého kraje


