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I. Úvodem – velmi úspěšný rok 2018
Rok 2018 byl pro Radu seniorů České republiky prvním rokem progresivnější valorizace penzí, kterou
po dvou a půlletých diskusích prosadila v důchodové komisi. Rok 2018 byl pro Radu seniorů ČR také
rokem navazování kontaktů s první a druhou menšinovou vládou premiéra Babiše a rokem participace
na prezidentských a komunálních volbách. Současně úspěšně pokračovaly aktivity založené
v předchozích letech – seniorské sportování, oslavy Mezinárodního dne seniorů a odborné
mezinárodní konference. Ve vztahu k menšinovým vládám (jednobarevná a koaliční) bylo cílem
prosadit do programových prohlášení a zejména do jejich činnosti seniorské priority.
Velkou šanci jsme měli u první vlády premiéra Babiše,
která akceptovala naše návrhy nejen v sociální ale také v bytové
politice. A to konkrétním závazkem postavit 5-6 tisíc
malometrážních bytů komunitního typu do roku 2021 a pro další
období připravit jejich výstavbu v obdobném rozsahu. Bohužel,
tento konkrétní cíl současná koaliční vláda neakceptovala, ostatní
závazky ale v podstatě ano. Vláda realizovala požadavek Rady
seniorů ČR uskutečnit pro současné seniory vstřícnou penzijní reformu a prostřednictvím novely
zákona o důchodovém pojištění ošetřila dva ze šesti zásadních problémů současného penzijního
systému. Tedy nízké penze starodůchodců a plošnou valorizaci, která je stále požadována od důchodců
s nízkými penzemi. Osobám 85+ tak vzrostly důchody o 1 000 Kč měsíčně a základní výměra, která je
plošná pro všechny typy důchodů meziročně vzrostla o historických 570 Kč. A průměrný starobní
důchod vzrostl o 901 Kč. Vláda akceptovala též další požadavek Rady a zavedla velkorysé dopravní
benefity, tedy 75 % slevy jízdného u osob 65+ nejen v železniční ale i v autobusové dopravě.
K prosazení dalších seniorských potřeb, priorit a benefitů ze střednědobého programu 3. sjezdu Rady
seniorů ČR byla vedena jednání s premiérem, s oběma ministryněmi práce a sociálních věcí,
s ministrem zdravotnictví, kultury, dopravy, s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, s ministrem
spravedlnosti, obrany a s ministryní pro místní rozvoj. Obdobně jako v letech předchozích, také loni
svolala Rada seniorů mezinárodní odbornou mezinárodní konferenci, tentokráte na téma „Zdravotní
aspekty kvality života českých seniorů“. Konference posoudila stav plnění memoranda „O dostupnosti
zdravotní péče seniorům“ za pět let jeho působnosti a řadu aspektů ovlivňujících kvalitu života seniorů
dalších. A obdobně jako v letech předchozích, také loni zorganizovala Rada mezinárodní sportovní hry
seniorů, kdy celostátnímu vyvrcholení předcházely krajská kola v 8 krajích. Ve všech krajích proběhly
důstojné, společensky a kulturně hodnotné oslavy Mezinárodního dne seniorů, a to za přímých, nebo
podpůrných aktivit krajských Rad seniorů. Celkově bylo krajskými Radami seniorů a partnerskou
organizací Sun Drive Brno uskutečněno 39 oslav, kterých se zúčastnily desetitisíce seniorů.
Na Hrad za panem prezidentem jsme měli čest přijít již tradičně
1. října. Přijetí bylo velmi srdečné, kultivované, věcně a intelektuálně zajímavé. Pan prezident pozorně vyslechl stanovisko o kvalitě života českých seniorů, ve kterém bylo kromě pochvaly vlády
upozorněno na nízkou finanční dostupnost nájemního bydlení
osamělých seniorek a seniorů ve velkých městech a také na klesající náhradový poměr starobních penzí. Pan prezident nejprve
poděkoval za podporu v prezidentských volbách a také ocenil
nebývalou vstřícnost současné vlády k seniorské populaci.
Současně vyzval Radu, aby se výrazněji věnovala problematice
„šmejdů“ a také kontrolní činnosti ve vztahu k neregistrovaným domovům důchodcům. Podle jeho
poznání a informací zde často dochází k šikanám seniorských klientů. V besedě s panem prezidentem
vystoupilo 7 diskutujících.
Rada seniorů ČR participovala na tvorbě 7 návrhů právních předpisů českého státu, ve svých
sedmi ambulantních poradnách bezplatně poskytla poradenství a pomoc 5 045 seniorským klientům.
Společně s Autoklubem ČR organizovala Rada seniorů ČR bezplatný vzdělávací projekt pro seniorské
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řidiče, kterého se zúčastnily 3 000 osob. A společně s farmaceutickou firmou SANOFI organizovala
edukační projekt pro seniory na podporu očkováním proti chřipce.
Pro zajištění objektivní informovanosti seniorské populace vydávala Rada v 10 000 nákladu
tištěný měsíčník Dobu seniorů, a také provozovala webový portál www.rscr.cz, který byl v roce 2018
nově rozšířen o twitter a facebook. V roce 2018 došlo k podstatnému rozšíření členské základny Rady
seniorů ČR. K 31. 12. 2018 utvářelo členskou základnu Rady 20 celostátních organizací, 16
regionálních organizací, 189 seniorských klubů a organizací a 22 městských Rad seniorů s cca 320 000
členy. V prosinci 2017 ustavená krajská Rada seniorů v Pardubickém kraji v roce 2018 úspěšně
zahájila svoji činnost.
Sečteno a podtrženo: Byla odvedena velká práce. S ohledem na všechna výše uvedená
fakta považuje Rada seniorů České republiky rok 2018 za rok velmi úspěšný.
Kolegium jako nejvyšší orgán Rady seniorů ČR loni zasedalo 4x, předsednictvo 10x
a kontrolní a revizní komise 3x.
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Členové Kolegia Rady seniorů České republiky
JMÉNO
Dr.Zdeněk Pernes
Ing. Milan Taraba
Alois Malý
František Prášek
JUDr. Václav Roubal
Bc. Milan Bárta
Plk. Mgr. Vladimír Berounský
JUDr. Bohumil Bezemek
PaedDr. Květa Čelišová
Plk.Ing. Zbyněk Čeřovský
Ing. Lenka Desatová
Plk.Ing. Pavel Gluc
Ing. Milan Hemzal
Milena Hesová
Ing.Vladimír Horák
Leoš Jochec
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Plk. Ing. Jaroslav Koštíř
Pavlína Krbcová
Kurt Mužík
Plk. Ing. Petr Mrázek
Mirka Palečková
Plk. Ing. Jiří Pešta
Iva Pílková
Pavla Radová
Marcela Reichelová
Jan Rejský
Ing. Růžena Rýglová
Ing. Danuše Steinová
Mgr. Zdeněk Srba
Doc. RNDr. Martin Šolc
Miloslav Vajs
plk. Ing. Jaroslav Vodička
Mgr. Viktor Vodička
Ing. Jaroslav Ulma

FUNKCE
předseda RS ČR
statutární místopředseda RS ČR

místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
místopředseda RS ČR
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ÚČAST NA
ZASEDÁNÍ
KOLEGIA
100 %
100 %
75 %
100 %
75 %
0%
25%
75 %
25 %
100 %
75 %
100 %
25 %
100 %
25 %
100 %
25 %
50 %
75 %
50 %
100 %
75 %
25 %
50 %
100 %
75 %
100 %
100 %
75 %
75 %
50 %
100 %
0%
75 %
75 %

Členové předsednictva Rady seniorů České republiky
ÚČAST NA ZASEDÁNÍ
PŘEDSEDNICTVA

JMÉNO
Dr.Zdeněk Pernes
Ing. Milan Taraba
Ing. Lenka Desatová
Milena Hesová
Ing. Vladimír Horák
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc
Alois Malý
František Prášek
Jan Rejský
JUDr. Václav Roubal
Ing. Jaroslav Ulma
Miloslav Vais
Plk. Ing. Jaroslav Vodička

100 %
90 %
90 %
90 %
40 %
90 %
80 %
100 %
70 %
90 %
100 %
60 %
30 %

Členové Ústřední kontrolní a revizní komise
Rady seniorů ČR
JMÉNO
Ing. Maria Somlóová
Zdenka Maisnerová
Jaroslav Pejša
Ing. Václav Švarc
Marie Volmanová

FUNKCE
předsedkyně ÚKRK RS ČR
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ÚČAST NA
ZASEDÁNÍ
KOLEGIA
100 %
66,6 %
100 %
66,6 %
100 %

II. Vyjednávací aktivity Rady seniorů ČR
s ústavními činiteli
Oproti vládám předchozím navázala Rada seniorů ČR
kontakty a spolupráci nejen s premiérem ČR, ale také
s devíti ministry, což bylo nejvíce v celé její historii.
Rada vyjednávala 2x s premiérem ČR (nastavení
penzijní reformy pro současné seniory, finanční
dostupnost nájemního bydlení osamocených seniorů,
účast RS ČR na práci důchodové komise; státní politika
bydlení a její dopad na seniory, tvorba cenových map
nájemného, státní podpora výstavby obecních
nájemních bytů), 1x s ministrem zdravotnictví (prosazení rakouského vzoru u prohlídek zdravotní
způsobilosti řidičů 65+ do českého právního řádu, finanční podpora relaxačních pobytů ve výši
alespoň 3 000 Kč týdně na osobu, upozornění na chybějící léčiva a na podfinancovanou investičních
výdajů nemocnic, dlouhodobá péče), 1x s ministrem kultury (vstřícnější a pokud možno jednotné
nastavení seniorských benefitů v kulturních institucích, které ministerstva kultury spravuje, tedy
u památek, divadel, výstav, atd.), 1x s ministryní pro místní rozvoj (nastavení spolupráce Rady
a ministerstva, tvorba cenových map nájemného, státní podpora výstavby malometrážních nájemních
bytů pro seniory), 1x s ministrem dopravy (poděkování za zavedení velkorysých dopravních benefitů
pro seniory, prosazení rakouského vzoru u prohlídek zdravotní způsobilosti řidičů do českého právního
řádu u osob 65+), 1x s ministrem spravedlnosti (zavedení institutu seniora jako chráněné osoby do
českého právního řádu, legislativní změna nastavení rozhodování soudních sporů o výši nájemného),
1x s ministrem školství mládeže a tělovýchovy
(prosazení výuky mezigeneračních vztahů do všech
typů škol, zastoupení Rady seniorů ČR v orgánech
státu pro rozvoj tělovýchovy a sportu, zřízení a
výuka nové profese „gerontologický konzultant“ pro
osoby ve starobním důchodu) a 1x s ministrem
obrany (představení a dohodnutí spolupráce
členských organizací Rady). S oběma ministryněmi
práce a sociálních věcí (Jaroslava Němcová) a (Jana
Maláčová) mělo čest jednat nejenom vedení, ale celé
předsednictvo Rady seniorů ČR, protože obě přijaly
pozvání na jeho zasedání (penzijní reforma, zákon o
sociálním bydlení, nízké starobní důchody žen,
nedostatečná kapacita domovů pro seniory, dlouhodobý pokles náhradového poměru u starobních
penzí, nastavení dávek na bydlení). S prezidentem ČR bylo projednávána nízká finanční dostupnost
nájemního bydlení u osamocených seniorek a seniorů, dlouhodobý pokles náhradového poměru
u starobních penzí, přetrvávající problematika „šmejdů“ a nezbytnost zvýšené kontroly
u neregistrovaných Domovů pro seniory.
Výsledkem vyjednávacích aktivit s představiteli státu a dalšími ústavními činiteli bylo:
- historicky nejvyšší navýšení penzí za posledních 24 let k 1. lednu 2019,
- 75 % slevy jízdného v železniční a autobusové dopravě u osob 65+ k 1. září 2018,
- vyhlášení programu „Výstavba“ pro přímou podporu výstavby komunálních bytů státem
v roce 2019,
- zastoupení Rady seniorů ČR v Komisi pro spravedlivé důchody.
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III. Komunální volby 2018
a Rada seniorů ČR
Po pravidelných vstupech a participaci Rady do volebních kampaní před parlamentními
a krajskými volbami v posledních deseti letech, v roce 2018 Rada seniorů ČR prvně participovala na
volbách komunálních. Kolegium vyhlásilo a uveřejnilo, aktuální seniorská témata a požadavky, které
byly projednány se Svazem měst a obcí a prostřednictvím individuálních setkání též z řadou politiků
kandidujících politických stran a hnutí. Ve statutárním městě Zlín byl uskutečněn městský předvolební
kulatý stůl, vedení Rady osobně podpořilo předvolební shromáždění vlastních a podporovaného
kandidáta.
Vyhlášená seniorská komunální volební témata:
- zajištění finanční dostupnosti nájmů v městských
nájemních bytech pro osamocené seniorky a seniory,
- výstavba
městských
malometrážních
bytů
a bytů s pečovatelskou službou pro seniorskou
populaci,
- výstavba městských domovů pro seniory,
- městská hromadná doprava zdarma pro osoby starší 70
let a alespoň 75 % slevy jízdného pro osoby starší 65
-

let,
50-70 % seniorské slevy v městské kultuře, vzdělávání, v městských bazénech, lázních,
a v zoologických zahradách,
podpora a rozvoj „senior taxi“ se slevou dopravních tarifů,
kvalitní zdravotní péče v městských nemocnicích,
rozvoj terénních sociálních služeb,
rozvoj bezplatných poraden pro seniorskou populaci,
podpora činnosti krajských a městských Rad seniorů,
rozvoj klubové činnosti seniorské populace,
vypisování městských dotačních titulů na podporu volnočasových, vzdělávacích, sportovních
a turistických aktivit seniorské populace, a v neposlední řadě též
důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů v každém městě a obci.
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IV. Mezinárodní sportovní hry seniorů
– Olomouc 2018
Po
úspěšných
mezinárodních
sportovních hrách seniorů 2017
v Plzni v roce 2018 převzala
pomyslný štafetový kolík hanácká
metropole. Her se zúčastnilo 19
devítičlenných družstev, včetně čtyř
týmů ze zahraničí. Dvě družstva
přijela z Polska a po jednom ze
Slovenska a Maďarska. Celkově se
her zúčastnilo 179 seniorských sportovců, kteří soutěžili v devíti disciplínách a dvou věkových kategoriích
– do 70 let a nad 70 let. Vyhodnocovaly se výsledky jednotlivců
v jednotlivých disciplínách, a to dle
věkových kategorií. A v celkovém součtu výsledky družstev. Vždy první tři místa. Vítězové
v kategorii jednotlivců obdrželi medaile a dárkové balíčky a vítězové v kategorii družstev poháry
a dárkové koše.
Každý z účastníků her obdržel pamětní medaili a dárkový balíček. Na 1. místě se umístilo
družstvo krajské Rady seniorů Plzeňského kraje, na 2. místě družstvo krajské Rady seniorů
Moravskoslezského kraje a na 3. místě družstvo krajské Rady seniorů kraje Olomouckého.
Slavnostního zahájení her se zúčastnili hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, ministr kultury
a primátor města Olomouce Antonín Staněk, pomocný biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze
monsignore Josef Mužík, zástupci MPSV, vojenské nemocnice Olomouc a další zástupci kraje
a města. Slavnostního vyhodnocení her se zúčastnili premiér ČR s hejtmanem Olomouckého kraje
a jeho náměstkem pro sport a tělovýchovu.
Samotné hry byly propagovány prostřednictvím letáků
a webových stránek Rady seniorů ČR. Vědělo se a mluvilo se
o nich hodně, mnohé týmy z jednotlivých krajů absolvovaly
krajská kola, na nichž se do Olomouce kvalifikovaly. Z krajských
kol byly zveřejňovány výstupy na webových stránkách Rady
seniorů, v časopise Doba seniorů, v regionálním rozhlasu a televizi. Reportáže a výsledky celostátního kola byly publikovány
kromě časopisu Doba seniorů a webových stránek Rady též na
facebooku a twitteru Rady. Účastníci her pozitivně hodnotili jejich
připravenost a kvalitu, doprovodný program spojený s návštěvou
olomouckých pamětihodností a zejména účast premiéra České republiky na slavnostním vyhodnocení
her. Pan premiér po dobu 1,5 hodiny osobně předával všem vítězům her diplomy, medaile a poháry.
Hry měly nejen vysokou společenskou úroveň, ale navíc významně přispěly ke zdravému životnímu
stylu a také k navazování kontaktů mezi delegacemi seniorů z jednotlivých krajů a okolních států.
Samotná účast premiéra České republiky na slavnostním vyhodnocení her a na společenském večeru
byla pro zahraniční účastníky her velkým překvapením. Česká republika a její seniorské organizace tak
u polských, maďarských a slovenských seniorů získaly vysokou autoritu a prestiž.
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V. Odborná mezinárodní konference
Zdravotní aspekty kvality života českých
seniorů - 30. listopad 2018
Jednou z největších akcí, které v roce 2018 Rada seniorů ČR
pořádala, byla mezinárodní odborná konference „Zdravotní
aspekty kvality života českých seniorů“. Záštitu nad
konferencí převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam
Vojtěch, MHA. Stav a podíl jednotlivých aspektů ve zdravotnictví utvářejících kvalitu života seniorské populace
představilo přítomným politikům, ministerským úředníkům,
zástupcům zdravotních pojišťoven, krajské a městské
samosprávy a v ne-poslední řadě též vedoucím představitelům seniorských organizací 7 předních
českých expertů a dva zahraniční hosté. A to vše prostřednictvím elektronických prezentací.
Program konference:
1. Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala „Doba dožití a doba dožití ve zdraví; dostupnost zdravotní
a lázeňské péče českým seniorům“
2. MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. „Zdraví seniorů a péče o ně v mezinárodním kontextu“
3. MUDr. Tomáš Doležal „Dostupnost moderní léčby seniorské populaci“
4. MUDr. Martin Šrámek „Jak předcházet onemocnění ve vyšším věku“
5. PharmDr. Josef Suchopár „Léková interakce a senioři“
6. Dr. Zdeněk Pernes „Problematika proočkovanosti seniorů v České republice“
7. Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. „Plnění memoranda o dostupnosti zdravotní péče
seniorům po pěti letech účinnosti“
Konference se nesla v duchu kritické náročnosti, byly
zde představeny reforma zdravotní péče v České
republice, stav dostupnosti moderní léčby seniorské
populaci, důsledky lékové interakce a v ne-poslední
řadě také stav a příčiny nízké proočkovanosti českých
seniorů ve vztahu k okolním zemím. Účastníci
konference měli možnost posoudit rozsah a kvalitu
poskytované zdravotní péče seniorům ve srovnání
s Nizozemskem a Polskem.
V závěru konference posoudila stav plnění memoranda o dostupnosti zdravotní péče
seniorům, které se před pěti léta zavázaly plnit všechny minulé i současné vlády. Z
deseti bodů memoranda bylo splněno zrušení regulačních poplatků za recept a
hospitalizaci a částečně splněno navýšení plateb za státní pojištěnce ze 787 Kč na
969 Kč. Požadavek Rady je ale 1 080 Kč. Dále bylo kladně hodnoceno rozšíření
placené lázeňské péče ze 14 na 21 dní a schválení hrazeného očkování proti
pneumokokovým infekcím osobám 65+ účinnější vakcínou. Ostatní závazky, které
politici před pěti léty seniorům přislíbili plnit, ale stále splněny nejsou!
Nově založené aktivity současnou vládou, které jsou velkou nadějí i pro
komplexnější plnění memoranda, konference přijala s povděkem. Průběh a výsledky
konference byly široce publikovány. Celou dobu dopoledního jednání a také polední
tiskovou konferenci monitorovala a odvysílala Česká televize prostřednictvím přenosového vozu, a to
6 zpravodajskými výstupy. Stanoviska a výstupy z konference publikovaly též TV Prima, ČTK, Haló
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noviny, Zdravotnický týdeník, Zdravotnictví a medicína, Zdravotnické noviny, Medical Tribune a 11
mediálních portálů. Konference se zúčastnilo 135 osob. Z pozvaných hostů senátor a místopředseda
Asociace krajů ČR Jiří Čunek, náměstkyně ministra zdravotnictví Ing. Helena Regnerová, náměstkyně
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Jana Hanzlíková, zástupce Veřejné ochránkyně práv JUDr.
Stanislav Křeček, prezident Lékárnické komory ČR PharmDr. Lubomír Chudoba a předsedkyně
Odborového svazu Zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníková. Ze zahraničních hostů
pozdravila konferenci delegace vojvodství Opolského z Polska vedená vicemaršálkem sejmu
Dr. Romanem Kolerem a Dr. Jaap van der Spek z Nizozemska.
Konferenci aktivně svými vystoupeními podpořili premiér České republiky
a ministr zdravotnictví ČR.
Dle hodnocení přítomných a také orgánů Rady seniorů ČR byla zdravotní konference na
vysoké odborné, společenské a profesionální úrovni a svoje poslání splnila. Průběh konference včetně
všech přednesených příspěvků byl monitorován a zpracován prostřednictvím DVD, které obdrželi
všichni přítomní, dále ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí, poslanecké
a senátorské kluby.
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VI. Participace Rady seniorů ČR
na tvorbě zákonů a dalších právních
a koncepčních předpisů státu
Tvorba zákonů první menšinové vlády premiéra Babiše byla poznamenána jejím mandátem, tj.
postavením vlády bez důvěry a vlády v demisi. Tvorba zákonů koaliční vlády s důvěrou Parlamentu se
odehrávala jak na úrovni pracovních skupin, ve kterých pracovali experti Rada seniorů ČR, tak
prostřednictvím připomínkových řízení. Rada seniorů ČR byla v roce 2018 meziresortním
připomínkovým místem ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, ministerstva
pro místní rozvoj a ministerstva financí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo k připomínkování 7 návrhů právních předpisů. A to:
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů – uplatněna jedna zásadní připomínka.
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění posledních předpisů – vzneseny 3 zásadní připomínky.
- Návrh zákona, kterým se mění zákon pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů –
žádná zásadní připomínka.
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č.582/1991 o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších prováděcích předpisů a některé další zákony – uplatněny 3
zásadní připomínky.
- Návrh zákona, kterým se mění zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění
pozdějších předpisů – neuplatněna žádná zásadní připomínka,
- Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro
rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za
pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení – zaslány 3 zásadní připomínky.
- Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima – uplatněny 3
zásadní připomínky.
Ke všem návrhům bylo vypracováno stanovisko, a celkem uplatněno 13 zásadních připomínek.
Ministerstvo zdravotnictví v roce 2018 nepředložilo Radě k připomínkování žádný návrh
právního předpisu. Ministerstvo financí v roce 2018 nepředložilo Radě k připomínkování žádný
návrh právního předpisu. Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2018 nepředložilo Radě
k připomínkování žádný návrh právního předpisu.
Představitelé Rady seniorů ČR v roce 2018 nadále aktivně pracovali v Radě vlády pro
seniory a stárnutí populace, v Radě vlády pro udržitelný rozvoj a v hodnotící komisi Státního
fondu rozvoje bydlení.
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VII. Z činnosti krajských Rad seniorů
V roce 2018 pracovalo v České republice 12 krajských Rad seniorů, a to kromě kraje Karlovarského
ve všech krajích České republiky. Zaměření činnosti jednotlivých krajských Rad seniorů bylo bohaté,
k meziročnímu vzestupu došlo u každé krajské Rady seniorů.
Zobecnit lze kvantitativní rozvoj aktivit, rozšiřování členské základy, tedy zakládání městských
Rad seniorů a získávání nových klubů seniorů, dále organizování krajských turistických a sportovních
aktivit, rozšíření informačních a vzdělávacích projektů, edukační aktivity a v neposlední řadě též akce
celonárodního významu. Jde o oslavy Mezinárodního dne seniorů, o seniorské sportovní hry a o rozšiřování tzv. Senior – Pasů.
Ze specifických aktivit krajských Rad seniorů
možno vyzdvihnout bezplatné krajské poradenství ve Středočeském, Plzeňském a Zlínském
kraji ve stálých poradnách, založení a provoz
Virtuální univerzity 3. věku v Olomouckém
kraji, pořádání Krajské táborové školy pro
seniory v Olomouckém kraji, vyhlášení a zorganizování fotografické soutěže „Senior foto 2018“
v Jihočeském kraji, uspořádání krajské vědomostní soutěže ke 100. výročí vzniku Československa v Moravskoslezském kraji, pořádání
společenských a kulturních akcí pro seniorskou veřejnost v Praze a v Plzeňském kraji, ucelené cykly
přednášek a seminářů v Praze, Jihočeském, Zlínském a v Moravskoslezském kraji.
Dále aktivizační aktivity seniorských organizací a klubů v Ústeckém a Moravsko-slezském
kraji, výstavní aktivity v Jihočeském kraji a v neposlední řadě seniorské cestování „Poznej svůj kraj“
v Olomouckém a v Moravskoslezském kraji. Rekondiční pobyty organizovaly krajské Rady seniorů
v Praze a ve Zlínském kraji. A příhraniční aktivity s partnerskými seniorskými organizacemi
z Německa, Polska a Slovenska organizovaly krajské Rady seniorů Ústeckého, Plzeňského,
Olomouckého. Královéhradeckého a Zlínského kraje.
Všechny krajské Rady seniorů publikovaly svoji činnost na webových stránkách Rady seniorů
ČR, u některých se publikační činnost výrazně navýšila. Některé Rady mají navíc svoje portály vlastní.
Více o jednotlivých krajských Radách seniorů na www.rscr.cz
Plnění zastupitelské funkce:
Plnění zastupitelské funkce ve vztahu ke krajské a městské samosprávě i ke krajským
a městským úřadům je hlavním posláním krajských Rad seniorů. (Na úrovni statutárních měst pouze
tam, kde neexistují městské Rady seniorů). Plnění zastupitelské funkce je ošetřeno Memorandem
o spolupráci mezi Radou seniorů ČR a Asociací krajů ČR, a to v kapitole II, bodě 4 „Zapojení orgánů
Rady seniorů ČR jako stálého připomínkového místa do přípravy koncepcí a strategií krajů
v předmětné oblasti“.
Jednání na úrovni hejtmanů, respektive Rady kraje s krajskými Radami seniorů proběhla ve
všech krajích, v některých v průběhu roku opakovaně. Předmětem byly seniorská témata, konkrétní
formy spolupráce a také finanční podpora projektů a aktivit organizovaných krajskými Radami
seniorů. V této souvislosti bylo hodnoceno zapojení Rad do odborného aktivu krajských samospráv,
popřípadě podle vzoru Královéhradeckého kraje zřízení specifických komisí pro seniory. Předseda
Rady seniorů ČR v roce 2018 vyjednával s hejtmanem Olomouckého a s hejtmankou Středočeského
kraje.
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Turistické a sportovní aktivity:
Rok 2018 byl dalším rokem rozvoje turistických a sportovních aktivit
pořádaných Radou seniorů ČR. Úspěšné krajské sportovní hry
uspořádaly krajské Rady seniorů Plzeňského, Olomouckého,
Moravskoslezského, Jihočeského, Ústeckého, Zlínského a Libereckého kraje. Krajská Rada seniorů Středočeského kraje uspořádala již
6. úspěšný ročník Mezinárodního běhu míru Kladno-Lidice. Bohatou
činnost vykázaly krajské Rady seniorů na úsecích turistických aktivit,
poznávacích zájezdů, rekondičních pobytů, edukačních ochranných a
vzdělávacích aktivit. Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje
provozovala již II. ročník Krajské táborové školy v přírodě. Zajímavého týdenního pobytu se
zúčastnilo 105 spokojených seniorek a seniorů. Sportovních a turistických akcí organizovaných Radou
seniorů ČR se v roce 2018 zúčastnily desetitisíce seniorů.
Projekt „Senior Pas“:
Od září 2013 realizuje Rada seniorů ČR ve spolupráci s firmou Sun Drive projekt Senior Pas.
Kromě Moravskoslezského kraje se do realizace Projektu zapojily všechny krajské rady seniorů. Jde
o bezplatné karty slev vstupného do kulturních památek, masážních a kosmetických salónů, slev
v lékárnách a nadstandardních služeb v nemocnicích, slev v prodejnách nábytku, restauracích,
ubytovacích zařízeních, atd…
Karta je platná na celém území České republiky a na některých teritoriích Dolního Rakouska.
Prostřednictvím EURAGu usiluje Rada seniorů ČR o rozšíření Senior Pasu také na Slovensko a do
dalších zemí. V roce 2018 Senior Pasy využívalo 336 675 držitelů a v síti slev bylo zapojeno 3 115
firem.
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VIII. Oslavy Mezinárodního dne seniorů
2018
První říjen vyhlásila Organizace spojených národů (prosinec 1991) Mezinárodním dnem seniorů.
V České republice se oslavy Mezinárodního dne seniorů prosadily až o šest let později, jejich počet ale
každoročně narůstal. V roce 2018 se uskutečnily stovky akcí, z toho krajské Rady seniorů a partnerská
Sun Drive z Brna zorganizovaly akcí 39.
Kromě Rady seniorů a jejich organizací se do přípravy a průběhu oslav Mezinárodního dne
seniorů zapojili též nejvyšší ústavní činitelé, krajské a městské samosprávy i další subjekty. Oslavy
MDS 2018 byly na vysoké společenské úrovni a v porovnání s rokem předchozím došlo dalšímu
rozšíření do okresních a menších měst i obcí. Oslav se zúčastnily desetitisíce seniorů, dále
představitelé státu, krajů a v některých teritoriích též představitelé statutárních a dalších měst. Za tyto
aktivity Rada seniorů České republiky všem aktivním političkám a politikům děkuje.
Na úrovni státu se do oslav Mezinárodního dne seniorů v roce 2018 obdobně jako v letech
předchozích aktivně zapojilo ministerstvo práce a sociálních věcí. A to uskutečněním Mezinárodní
odborné konference „Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí“ dne 1. října
v hotelu Don Giovanni v Praze. Na konferenci bylo ve dvou panelech předneseno 13 odborných témat
se kterými vystoupilo 11 domácích a dva zahraniční prezentanti. Z ústavních činitelů přišla konferenci
pozdravit ministryně práce a sociálních věcí.
Již tradiční přijetí delegace Rady seniorů ČR prezidentem
republiky u příležitosti Mezinárodního dne seniorů se v roce 2018
uskutečnilo 1. října. Přijetí bylo velmi srdečné, kultivované, věcně
a intelektuálně zajímavé. Pan prezident pozorně vyslechl
stanovisko Rady o kvalitě života českých seniorů, ve kterém bylo
kromě pochvaly vlády upozorněno na nízkou finanční dostupnost
nájemního bydlení osamělých seniorek a seniorů ve velkých
městech a také na klesající náhradový poměr starobních penzí. Pan
prezident nejprve poděkoval za podporu v prezidentských volbách
a také ocenil nebývalou vstřícnost současné vlády k seniorské populaci. Současně vyzval Radu, aby se
výrazněji věnovala problematice „šmejdů“ a také kontrolní činnosti ve vztahu k neregistrovaným
domovům důchodcům. Podle jeho poznání a informací zde často dochází k šikanám seniorských
klientů. V besedě s panem prezidentem vystoupilo 7 diskutujících.
Na úrovni krajů se uskutečnilo:
Praha:
Dne 29. září proběhla oslava MDS v Obecním domě, Smetanově síni. V úvodu vystoupili náměstkyně
primátorky hl. m. Prahy a 1. místopředseda RS ČR. Poté následoval koncert Salónního orchestru.
Celou akci profesionálně moderovala předsedkyně krajské Rady seniorů. Přítomno bylo cca 1 200
seniorů. Senioři velmi kladně hodnotili krásné prostředí Smetanovy síně secesního Obecního domu,
noblesní moderování oslav i důstojný kulturní program.
Brno:
Oslavy MDS v Brně probíhaly dne 1. října odpoledne na Zelném Trhu. Po vystoupení představitelů
kraje a města následoval bohatý kulturní program.
Plzeň:
Dne 1. října se uskutečnily oslavy MDS v sálu Alfa na americké třídě Plzeň vystoupením předsedy
městské Rady seniorů Plzeň s následným kulturním programem.
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Dále se v Plzni 1. října uskutečnilo za účasti hejtmana a primátora Plzně v
Měšťanské besedě koncertní vystoupení. Akci pořádala krajská rady seniorů
Plzeňského kraje.
Oslavy MDS uspořádané krajským úřadem se uskutečnily 3. října
v Měšťanské Besedě. A to vystoupením hejtmana a primátora města Plzně
s následným slavnostním koncertem.
Ústí nad Labem:
Dne 27. září proběhly krajské Oslavy MDS na výstavišti v Litoměřicích, a to vystoupením politiků,
vyhodnocením nejaktivnějších klubů seniorů v Ústeckém kraji a s kulturním programem.
Most:
Dne 29. září proběhly oslavy MDS na náměstí před Městským úřadem, a to přehlídkou seniorských
souborů, vystoupením politiků a kulturním programem.
Jihlava:
Oslavy MDS v Jihlavě probíhaly dne 11. října v Domě kultury, vystoupením politiků, módní
přehlídkou a kulturním programem.
Pelhřimov:
Oslavy Mezinárodního dne seniorů proběhly na Masarykově náměstí formou vystoupení politiků a
kulturním programem.
Hradec Králové:
Krajské oslavy MDS probíhaly dne 20. září na Pivovarském náměstí před Krajským úřadem. Obdobně
jako v předchozích letech bylo programem předání ceny za přínos v sociálních službách s následným
bohatým kulturním programem.
V dopoledních hodinách dne 20. září proběhly oslavy MDS za účasti politiků již tradičně v kině
Centrál, po jejich vystoupení následoval zajímavý vzdělávací a kulturní program.
Pardubice:
Dne 27. září se oslavy MDS uskutečnily v Asi paláci Pardubice. Po vystoupení politiků následoval
kulturní program.
Olomouc:
Oslavy MDS v metropoli Olomouckého kraje probíhaly dne
18. září na výstavišti Flóra Olomouc. Hlavním bodem zajímavého
kulturního programu, který moderoval Vladimír Hron, bylo
vyhodnocení soutěže „Babička Olomouckého kraje 2017“. Účast
byla velmi bohatá, akce se zúčastnilo cca 1 100 seniorů. Na oslavě
vystoupili představitelé kraje a města Olomouce.
Jeseník
V Jeseníku oslavy MDS proběhly dne 28. září v Lázních Jeseník.
Po vystoupení předsedkyně krajské Rady seniorů následoval bohatý kulturní program.
Šumperk
V Šumperku byly oslavy MDS dne 1. října. Obdobně jako v Jeseníku byl program obdobný,
a to vystoupení předsedkyně krajské Rady seniorů a kulturní program.

16

Přerov
V Přerově oslavy MDS proběhly v Domově pro seniory dne 4. října.
Ostrava
Krajské oslavy MDS v Moravskoslezském kraji za účasti slovenských přátel a politiků proběhly dne 2.
října v Domě kultury Ostrava. Po vystoupení politiků byly oceněny města v Moravskoslezském kraji
za podporu aktivního života seniorské populace a nejaktivnější kluby seniorů. Následoval bohatý
kulturní program.
Zlín:
Krajské oslavy MDS proběhly dne 30 září již tradičně v hotelu Moskva. A to za účasti představitelů
kraje a statutárního města Zlín. Po vystoupení politiků následoval kulturní program.
Liberec:
V Libereckém kraji byly oslavy MDS uskutečněny:
27, říjen, Divadlo F.X. Šaldy Liberec,
17. říjen kulturní centrum Golf Semily,
4. říjen divadlo Jablonec nad Nisou,
11. říjen, kulturní centrum Crystal České Lípa,
25. říjen kulturní centrum Střelnice Trutnov.
Kladno:
Oslavy Mezinárodního dne seniorů ve Středočeském kraji byly zorganizovány na den 11. října. Po
vystoupení představitelů Rady seniorů ČR následoval zajímavý vzdělávací a kulturní program.
České Budějovice:
V Jihočeském kraji probíhaly oslavy Mezinárodního dne seniorů dne 26. září v Kulturním domě
Slávie. Po vystoupení politiků následoval bohatý kulturní program.
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IX. Výstavní činnost
V roce 2018 se Rada seniorů ČR zúčastnila třech
výstav. A to obdobně jako v letech předchozích
výstavy FOR SENIOR v Praze, výstavy ŽIVOT BEZ
BARIÉR v Ostravě a výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA
v Českých Budějovicích. Stánky Rady seniorů
navštívily tisíce účastníků, kteří obdrželi starší výtisky
měsíčníku Doby seniorů a v případě potřeby také
poradenství a pomoc v právních, bytových a sociálních otázkách. V Praze prezentovala Rada seniorů ČR
též přednášky se seniorskou tématikou a v Českých
Budějovicích zase nabízela projekt Senior Pas.

X. Vydavatelská činnost – Doba seniorů

Již čtrnáctým rokem vydávala Rada seniorů ČR měsíčník Doba seniorů. Měsíčník vycházel v nákladu
10 000 výtisků. Do jeho tvorby se zapojilo mnoho dopisovatelů z řad seniorů, kteří zasílali informace
zejména o dění v jejich okolí. Část obsahu časopisu tak zachycovala dění v klubech a spolcích seniorů
ve všech koutech republiky.
Důležitou součástí magazínu zůstalo i nadále odborné poradenství. Stránky s poradnami patří
mezi velmi vyhledávané a oblíbené, čtenáři je využívají i interaktivně – obrací se prostřednictvím
redakce se svými dotazy a problémy na jednotlivé poradce.
Odborné poradenství v Době seniorů
Leden
 bytová poradna – Vyúčtování za teplo nově a ne vždy
šťastně
– Sledovat zákony se vyplatí
 právní poradna – Zrušení práva doživotního bydlení či
užívání dohodou
 zdraví
– Posilovací cviky na pánevní dno při
inkontinenci
Únor
 bytová poradna – Neznalost zákonů může vést k nesprávnému počínání bytových družstevníků
 právní poradna – Mohu odmítnout dědictví?
– Kdo a kdy má nárok na ošetřovné
 zdraví – Ve zralém věku se dietám raději vyhněte
– Jak na stres?
Březen
 právní poradna – Spoluvlastníci, pozor na novelu v občanském zákoníku
 bytová poradna – Co musí obsahovat vyúčtování ceny za vytápění
 zdraví – Doplatky na léky
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Duben
 bytová poradna – Jak prodat byt v bytovém domě?
 právní poradna – Mýty o poslední vůli
 zdraví – Mýty o šedém zákalu
Květen
 bytová poradna– Jak na vodné a stočné
 právní poradna – Soud zamítl žádost o bezplatné právní
zastoupení, nezoufejte!
 finance – Povinné ručení




Červen
 právní poradna – Sama náklady na domácnost nezvládám
 bytová poradna – Poprask kolem prodeje vlastnických
bytů
zdraví – Barva moči – jaká je zdravá?
finance – Povinné ručení

Červenec
 právní poradna – Vyhrožování nenechte bez povšimnutí!
 bytová poradna – Někteří stále tápou ve výpočtu ceny za vytápění
 zdraví – Nezanedbávejte pitný režim!
 finance – Povinné ručení
Srpen
 bytová poradna – Sousedka vymýšlí, jak nás otrávit
- Sledovat zákony se vyplatí
 právní poradna – Soused nás sleduje kamerou, jak se bránit?
 zdaví – jak se orientovat v balených vodách
 finance – Povinné ručení
Září
 právní poradna – Myslela, že si může přivydělat, ale vrací
důchod!
 zdraví – Chřipka, očkování seniorů chronických pacientů
 finance – Povinné ručení
Říjen





právní poradna – Slevový portál – jak se nenechat nachytat
bytová poradna – Spor o vodné mezi chataři
zdraví – Chřipka a diabetes
finance – Havarijní pojištění

Listopad
 bytová poradna – Spor mezi nájemci bytu o rozúčtování služeb
 právní poradna – Služebnost a reálné břemeno
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zdraví – Léky proti kašli
finance – Havarijní pojištění

Prosinec
 právní poradna – Reklamace dárků
 zdraví – Příběh paní Zuzany, partnerky pána, který prodělal
závažnou
 pneumokokovou infekci
 bytová poradna – Jak na paušál za služby spojené
s užíváním bytu
 finance – Havarijní pojištění
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XI. Odborné poradenství a pomoc
poskytované Radou seniorů ČR bezplatně
seniorské populaci
Bezplatné poradenství a pomoc seniorské populaci v roce 2018 poskytovala Rada seniorů ČR ve sedmi
stálých bezplatných ambulantních poradnách. Z toho poradny v Praze, Brně, Ostravě a v Hradci
Králové byly poradny akreditovanými dle zákona o sociálních službách a poradny v Kladně, Plzni a ve
Zlíně byly poradnami krajských Rad seniorů.
Ambulantní poradny poskytly poradenství a pomoc 5 045 klientům, z toho akreditované
4 682 klientům. Terénní sociální pracovník poskytoval pomoc 29 klientům. Metodika poskytování
služby je v akreditovaných poradnách rozpracována ve Standardech kvality, v Pracovním řádu,
v Pravidlech etického chování pracovníků, v Nařízení předsedy RS ČR k zajištění ochrany osobních
údajů, v pracovních smlouvách a od roku 2010 též v Organizačním řádu RS ČR.
Obdobně jako v letech předchozích také v roce 2018 byli pracovníci akreditovaných poraden
při výkonu služby pojištěni. Kontrolu kvality služby průběžně prováděl předseda Rady seniorů, pomoc
supervize nebyla od pracovníků požadována. Vztah klienta s poradcem je intimní, k dispozici je vždy
samostatná místnost, poradce je o řešeném problému vázán mlčenlivostí.
Ve všech akreditovaných poradnách je vedena evidence služby, poradci poskytují odbornou
pomoc až do vyřízení problému, na požádání pomáhají s vyplňováním žádostí na sociální dávky.
Terénní pracovník pomáhá při vyřizování problémů klientů na úřadech a při jejich umísťování do
příslušných sociálních zařízení. V ambulantním akreditovaném poradenství pracovalo 18 pracovníků
na 4,4 pracovního úvazku a v terénním poradenství jeden pracovník na 0,5 pracovního úvazku. Na
realizaci projektu akreditovaného poradenství obdržela Rada seniorů celkem 4 119 843 Kč.
A. právní poradny:
Poradenství a pomoc byly poskytovány v oblastech občanského, rodinného, sociálního, bytového,
spotřebitelského a exekučního práva. Nejčastěji jsou řešeny sociální dávky, souběh důchodu
s výdělkem, námitky proti vyměření starobního důchodu, výpovědi z pracovního poměru, stížnosti na
lékaře, majetkové záležitosti, dědictví, věcná břemena, darovací smlouvy, správní řízení, vymáhání
dluhů, prodej nemovitostí, reklamace, sousedské spory, diskriminace, exekuce, osobní bankroty. Na
pomoc klientům poskytují poradny vzory právních podání, vzory kupních a darovacích smluv, vzory
dopisů a žalob.
I nadále přetrvávají agresivní praktiky prodejců při předváděcích akcích, které se seniorů
dotýkají finanční ztrátou a psychickými otřesy. Senioři jsou stále uváděni v omyl podomními prodejci
elektřiny a plynu. Meziročně vzrostl počet případů řešených exekucí, vydědění a náhrady škod.
V poradnách byly zachyceny též problémy mezigeneračních vztahů v rodinách, a to ponižování,
majetkové a finanční vydírání a útisk. Při těchto záležitostech jsou nabízeny příslušné instituty
Občanského a trestního zákoníku.
B. bytové poradny:
Komunikace se seniorskými klienty v bytových poradnách probíhala formou osobních pohovorů
s podrobným výkladem problematiky, případně i s další pomocí. Dále byly vyřizovány telefonické
dotazy, dopisy a e-maily. Rozsah pomoci byl různý.
Poradci vypočítávali klientům možný nárok na příslušné sociální dávky, poskytovali vzorové
nájemní smlouvy a vzorové žaloby na neplatnost ukončení nájemního vztahu. Dále bylo posuzováno
dodržení lhůt a zákonnosti procedury sjednávání nájemního, výpočty správného vyúčtování služeb
souvisejících s bydlením. Složitá jednání probíhají stále s firmami odpovědnými za vyúčtování
nákladů za teplo, TUV, vodné a stočné.
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Oproti roku 2017 byl zaevidován nárůst dotazů na uzavření tzv. „zpětných hypoték“.
Samostatnou skupinu jsou dotazy týkající se bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Ukazuje se, že zejména senioři u těchto typů vlastnictví bytů mají jen malý vliv na chod jejich
samosprávy a jsou tak často nuceni plnit rozhodnutí výboru, či shromáždění vlastníků jednotek a hradit
vyšší příspěvky do společných fondů, o jejichž účelnosti nejsou přesvědčeni.
Zcela bezvýchodná je nadále situace seniorů bydlících ve větších než normativně
stanovených nájemních bytech a také situace osamocených seniorek a seniorů bydlících
v nájemních bytech v Praze. Brně a v dalších statutárních městech. Evidujeme tisíce případů,
kdy náklady na bydlení převyšují penzi.
U každého klienta poradny byla zaevidována stručná charakteristika problému, která se
osvědčila zejména při opakovaných návštěvách. Z věcného hlediska lze nejčastěji řešené problémy
seniorského bydlení rozčlenit zejména do následných okruhů:
- nájemní smlouvy, sjednávání výše nájemného,
- výměny a přechody nájmů bytů,
- právní vztahy nájemce k novému vlastníku pronajímaného bytu,
- řešení dluhu na nájemném,
- okamžitá výpověď z bytu,
- exekuce a vystěhování z nájemního bytu,
- spoluvlastnictví bytu,
- vybavení nájemního bytu,
- vytápění bytu,
- vyklizení bytu,
- fond oprav,
- pomoc k získání malometrážního bytu,
- vyúčtování služeb, tj. přepočty vyúčtování tepla, TUV, vodného a stočného a dalších služeb
spojených s užíváním bytu,
problémy s podvodným ukončením nájmu,
- problémy související se změnou dodavatele elektřiny a s vyúčtováním spotřeby elektřiny,
- nedostatečně vybavený byt při sjednávání nového nájemního vztahu,
- nekvalitní příslušenství nájemního bytu,
- příspěvky na bydlení, pomoc při vyplňování žádosti.
C. sociální poradny:
Těžištěm sociálního poradenství bylo v roce 2018 obdobně jako v letech předchozích uspokojování
obligatorních a fakultativních nároků klientů, výklad sociálního práva, pomoc při vyřizování
sociálních dávek, pomoc při umísťování do Domů s pečovatelskou službou a do Domovů pro seniory.
D. terénní poradenství a pomoc:
Terénní odborné sociální poradenství a pomoc poskytuje Rada seniorů ČR od roku 2007. Klientelou
jsou převážně starší osamocené ženy, bez rodinného zázemí. V roce 2018 bylo vyřízeno 83 dotazů,
realizováno 23 návštěv v rodinách klientů a 27 jednání na Úřadech práce. Celkově bylo poradenství
a pomoc poskytovány 29 klientům. Řešené problémy:
- přiznání a udržení příspěvků na bydlení,
- přiznání příspěvků na péči,
- přiznání vyššího stupně příspěvku na péči,
- přiznání příspěvků na mobilitu,
- výměna bytů ze zdravotních důvodů,
- řešení problémů ve smlouvách, které klienti podepsali neuváženě.
Výsledky:
Z 23 podaných žádostí podaných v průběhu roku 2018 bylo k 31. prosinci kladně vyřízeno 16.
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XII. Webové stránky a sociální sítě Rady
seniorů ČR
Hlavním informačním médiem Rady seniorů byly v uplynulém roce webové stránky www.rscr.cz.
Kromě informací o činnosti vedení Rady seniorů a o politickém dění souvisejícím se seniorskou
problematikou jsou na nich i příspěvky jednotlivých krajských Rad, ale i od klubů a spolků, které jsou
členy Rady seniorů.
Na stránkách se pravidelně každý měsíc aktualizuje nabídka pořadů ve vysílání ČT pro seniory.
Návštěvníkům stačí jeden klik, aby si mohli pořad, který nestihli, v klidu shlédnout.
Masivně byl propagován i projekt Jedu s dobou Asociace výcvikových center Autoklubu ČR,
III. Mezinárodní sportovní hry a oslavy Mezinárodního dne seniorů. Objevil se i odkaz na seznam slev
v kulturních památkách, které spadají pod ministerstvo kultury ČR.
Celkem bylo v roce 2018 214 článků, v roce 2018 činila 19 386 návštěv, což je průměrně 373
shlédnutí týdně, průměrně zůstanou návštěvníci na stránkách 11 minut.
Odborná i laická veřejnost má možnost čerpat poznání a data seniorských témat z vyvěšených
analytických a výzkumných materiálů a z uveřejněných prezentací na odborných konferencích.
Webové stránky jsou využívány též studenty vysokých škol při zpracovávání bakalářských a magisterských prací.
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

POČET NÁVŠTĚV
2 616
1 747
1 744
1 529
1 619
1 429
1 702
1 403
1 585
1 523
1 402
1 087
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9.7.2018 založila Rada seniorů svou facebookovou stránku. Do
konce roku na ní přibylo 68 příspěvků a zaznamenáno bylo
2 939 shlédnutí, nejvíce shlédnutí měly příspěvky vážící se ke
III. Mezinárodním sportovním hrám, které hostila Olomouc –
774 shlédnutí (599+16+159) a reportáže z akce Babička roku
2018 690 shlédnutí (20+20+156+494).
Krátce na to pak Rada
seniorů
zprovoznila
svou stránku i na twitteru. Twitterový účet byl založen 25.8.
2018 a do konce roku na něm bylo prezentováno 21 příspěvků
z nejdůležitějších akcí Rady seniorů

XIII. Mezinárodní aktivity
V roce 2018 se Rada seniorů ČR
aktivně zúčastnila obou zasedání
Generální rady EURAGu, které
byly svolány v květnu do Kodaně
a v září na Island. Zahraniční
partnerské organizace byly pozvány a jejich představitelé vystoupili
na mezinárodní odborné konferenci „O zdravotních aspektech
kvality života českých seniorů“.
Vedení Rady seniorů ČR se v Bratislavě zúčastnilo 11. sněmu a mezinárodní konference Jednoty důchodců na Slovensku svolané ke
100. výročí založení Československa. Partnerské organizace ze
Slovenska, Polska a Maďarska se
zúčastnily III. mezinárodních
sportovních her seniorů – Olomouc 2018. Nedílnou součástí mezinárodních aktivit Rady seniorů ČR je
též příhraniční spolupráce krajských Rad seniorů, kterou realizují krajské Rady seniorů Plzeňského,
Ústeckého, Královéhradeckého, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.
.

XIV. Závěrem
Výše uvedený souhrn aktivit rekapituluje pouze vlastní činnost orgánů, sekretariátu, bezplatných
seniorských poraden, odborných týmů a komisí Rady, nikoliv bohatou a rozmanitou působnost
jednotlivých členských organizací, klubů a institucí Rady. V tomto pojetí by závěrečné hodnocení
práce celého sjednoceného seniorského hnutí v Radě seniorů České republiky bylo bohatší o tisíce akcí
dalších.
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