HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI
KRAJSKÉ RADY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE V DALŠÍM FUNKČNÍM OBDOBÍ
Náměty pro činnost seniorských orgánů a organizací
1. PROSAZOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A POTŘEB SENIORŮ
- Účast na veřejných akcích, při kterých bude řešena problematika seniorské populace. Budeme
spolupracovat s každým, kdo bude mít o tuto spolupráci zájem a bude současně ochoten oprávněné zájmy a potřeby seniorů podporovat.
- Spolupracovat s poslanci v krajském zastupitelstvu, na nižších článcích získávat podporu představitelů měst a obcí, udržovat navázané kontakty se zastupiteli v Parlamentu České republiky.
- Pro rozvoj činnosti krajské rady získávat podporu představitelů Jihočeského kraje i statutárního města České Budějovice.
2. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
- Podle profesního zaměření členů krajské rady a za účasti spolupracujících subjektů zajišťovat
odborné informace a poradenství zejména ve věcech ochrany spotřebitelů a nájemníků, bezpečnostní a finanční ochrany seniorů, zdravotní a sociální péče.
- Propagovat kurzy i jednotlivé akce sebeobrany seniorů k vytváření předpokladů, aby se senioři
lépe orientovali v různých nástrahách života.
3. MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITA
- Objasňovat a hodnotit výsledky mezigenerační solidarity zejména z hlediska realizace spravedlivé důchodové, sociální, zdravotní a bytové politiky státu a utváření přátelských mezigeneračních vztahů ve společnosti. K vybraným problémům zpracovávat vlastní stanoviska.
- Prosazovat zvýhodnění pro seniory v oblastech dopravy, tělovýchovných, kulturních, a sociálně
zdravotních aktivit.
- Podporovat oprávněné zájmy a potřeby organizací zdravotně postižených občanů, sociálně
ohrožených skupin a mladé generace.
4. ZÁJMOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
- Volnočasové aktivity v oblastech vzdělávání, kultury, tělovýchovy, sociální, zdravotní, osvětové
a dalších, považovat především za vlastní činnost sdružených organizací.
- Popularizovat vzdělávání seniorů zejména v Univerzitách třetího věku. Navázat spolupráci s odpovědnými fakultami Jihočeské univerzity a Vysokou školou evropských a regionálních studií.
- Uplatňovat spolupráci s členskými i nečlenskými organizacemi v oblastech možné součinnosti
a vzájemné podpory volnočasových aktivit, zejména těch, které přesahují rámec místního charakteru. Plánem práce každoročně stanovit konkrétní součinnostní akce.
5. ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBA RAD SENIORŮ
- Pokračovat ve vyjednávacích aktivitách k ustavení rad seniorů ve vybraných místech kraje.
- Popularizovat příklady dobré praxe z činnosti rad seniorů jako poradních orgánů místních zastupitelstev a při zajišťování spolupráce organizací v daném místě a regionu.
- Pravidelně upřesňovat databázi organizací sdružených v krajské radě.
6. KVALITA PRÁCE KRAJSKÉ RADY
- Stanovit hlavní konkrétní úkoly pro daný rok a podíl členů rady na jejich zabezpečení. Získávat
nové aktivní členy a spolupracovníky.
- Popularizovat pozitivní příklady a zkušenosti sdružených organizací.
- Uplatnit ve své činnosti závěry 3. sjezdu Rady seniorů České republiky.

