Vážení senioři Moravskoslezského kraje!
Chtěl bych využít adventní čas a trochu se poohlédnout za končícím rokem 2017, rokem
ve kterém jsem byl první rok ve funkci předsedy krajské rady seniorů. Rok byl pro naši
krajskou seniorskou organizaci náročný, protože byl zároveň prvním rokem spolupráce
s novým vedením MSK, který je náš hlavní partner v kraji. Jak jste zajisté sledovali,
v počátku roku jsme měli především problémy ve sladění dotačních programů a žádostí
o dotace, protože se vše řešilo až v měsících dubnu a květnu, tedy v době,
kdy pro uskutečnění krajských seniorských akcí byl nejvyšší čas. Tím došlo ke značnému
zpoždění dotací a dokonce jsem musel zrušit i naše krajské sportovní hry, protože jsme peníze
k přípravě a provedení nedostali. Později se situace zlepšila, ale stále jsme byli v časovém
skluzu. Finanční prostředky na oslavy Mezinárodního dne seniorů 1.10.2017 jsme měli
potvrzené zastupitelstvem kraje až 13.září. V současné době dotační situace bude jistě lepší,
protože již nyní jsme podali žádosti o dotace v rámci dotačního programu zdravého stárnutí,
který vyhlásil MSK na rok 2018, takže někdy v březnu, dubnu 2018 budeme již vědět,
jakou finanční podporu pro naše krajské akce seniorů budeme mít. Přes všechny finanční
problémy si myslím, že úkoly 2017 jsme splnili na dobré úrovni. Umístili jsme se na 4. místě
(z 20 družstev) Mezinárodních sportovních her v Plzni, vyhráli jsme putovní pohár pro
nejlepší sportovní družstvo na slovenských hrách AkSenu v Piešťanech. Na velmi dobré
úrovni jsme zorganizovali a provedli oslavy Mezinárodního dne seniorů v Hlavnicích,
uspořádali jsme předvolební kulatý stůl k seniorské problematice, vybavili dva vlaky seniorů
na Slovensko (Piešťany, Tatry) a mnoho jiných akcí pro seniory kraje. Samozřejmě byly i
problémy, ze kterých jsme se však poučili a vyvodili závěry tak, aby se již neopakovaly.
Dne 7.12.2017 Krajská rada seniorů MSK na svém 4. zasedání schválila Plán práce na rok
2018, který zveřejníme na našich webových stránkách, v našem čtvrtletníku SeniorTip
a ve všech informačních zpravodajích měst s rozšířenou působností. Slibujeme si od této
aktivity větší informovanost seniorské populace kraje a větší zájem o naše aktivity.
Samozřejmě i do budoucna budeme využívat e-mailového spojení na obecní úřady,
protože, bohužel na konkrétní kluby a organizace seniorů, které nejsou členy krajské
organizace, jiné spojení nemáme. Takže mnohdy informovanost seniorů bude záviset na dobré
spolupráci s pracovníky obecních úřadů.
Plán práce vychází ze závěrů 3. sjezdu RS ČR a přijatých dokumentů na sjezdu, ale i na
našich zasedáních a důraz je položen především na organizaci Krajských sportovních her,
které budou 12.9.2018 v Bílovci a na zabezpečení oslav Mezinárodního dne seniorů
1.10.2018 v Ostravě. Těmito a dalšími úkoly na rok 2018 chceme přispět k důstojné oslavě
100. výročí založení samostatného Československa. Chci upozornit i na přednáškovou činnost
v zájmových oblastech (zdravotnictví, historie, ochrany spotřebitelů, bezpečnost seniorů, aj.),
která je finančně nenáročná a v některých tématech přijedeme i za vámi do vašich organizací
zdarma.
V roce 2018 chceme zřídit, podle možností a především zájmu seniorů, městské rady seniorů
(MěRS), které budou koordinovat činnost seniorských organizací na území města,
spolupracovat s orgány města a naší KRS MSK. Určité náznaky zájmu již máme z města
Frenštát pod Radhoštěm, podmínky jsou v městě Bílovec, Nový Jičín a jinde. Samozřejmě je
to činnost dobrovolná a záleží na aktivitě samotných městských seniorů, ale slibujeme si
od založení MěRS zvýšení aktivity seniorské činnosti daného města a zkvalitnění propojení
město - kraj v oblasti seniorské činnosti. V roce 2018 opět vyhlásíme kampaně "Hledáme
nejaktivnější seniorské a proseniorské kolektivy" a "Hledáme obce - města - mikroregiony
seniorům nejpřívětivější".

Moravskoslezský kraj v současné době zřídil ve všech okresech "Senior Pointy", místa
která nabízejí seniorům pomoc. Vyzývám vás k jejich návštěvě v případě různých problémů v
životě seniora. Doporučuji vám však nejdříve tato pracoviště telefonicky kontaktovat a
domluvit se na návštěvě, aby se obsluha na váš problém mohla připravit a především, aby tam
byla. Zároveň vám doporučuji zřídit si SENIORPAS, protože zabezpečující firma Sun drive v
současné době navýšila počty podniků v kraji, které jsou schopny a ochotny dát seniorům
nějakou slevu na své výrobky, produkty či služby u 112 firem. Jejich seznam najdete na
internetu nebo informace vám poskytne zprostředkovatel výdeje seniorpasu.
Vážení a milí senioři,
dovolte mi na prahu nového roku 2018 vám všem popřát zajímavou činnost, která bude
pro vás v roce 2018 odpočinkem a především zkvalitněním vašeho seniorského života.
Je ale nutné pamatovat, že nám nic nespadne do klína, ale že jen naší aktivitou, zájmem
a činorodou prací můžeme zajímavé a zdařilé akce zabezpečit.
Úplným závěrem vám všem chci popřát příjemné prožití vánočních a novoročních svátků,
do nového roku 2018 krásné a příjemné dny plné pevného zdraví, lásky, spokojenosti
a pohody, ať se vám splní vše, co si přejete!
Váš předseda KRS MSK
Ing. Pavel Gluc
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