
 

 

                              P L Á N     P R Á C E 
 

                              Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje 

                                                          na rok 2018 

 

 

Plán práce Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (dále jen "krajská rada") 

vychází ze závěrů 3. sjezdu RSČR, Střednědobého programu RSČR na léta 2017-2021, 

ze Stanov RSČR a dokumentů přijatých na zasedáních krajské rady a předsednictva 

krajské rad v roce 2017. Je pracován druhý rok nového funkčního období krajské rady 

2017-2020, pro rok 100. výročí vzniku samostatného Československa. 

 

Hlavní úkol: 

 

Pokračovat v naplňování poslání krajské rady v návaznosti na závěry 3. sjezdu RSČR 

a plnění Programu na podporu zdravého stárnutí s cílem rozšířit zapojení okresních, 

městských, obecních a profesních organizací seniorů do činnosti krajské organizace. 

 

Další úkoly: 

 

1.  Podílet se na přípravě návrhu zákona o seniorech zejména v úzké spolupráci s poslanci 

     Sněmovny Parlamentu České republiky z našeho kraje. 

2.  Pokračovat v upevnění spolupráce se zastupiteli kraje a statutárních měst především 

     v sociální oblasti se zaměřením na seniorskou populaci. 

3.   Poskytovat pomoc krajské rady s poskytovateli služeb při organizování odpočinkových, 

      relaxačních a dovolenkových pobytů seniorů. 

4.  Prostřednictvím webových stránek a seniorských periodik zvýšit informovanost seniorů         

     o dění v seniorském hnutí v kraji, okresech, městech, obcích a v jednotlivých organizacích 

     seniorů.  

5.  Zpracovat přehled o seniorských organizacích v kraji. 

6.  Pokračovat v realizaci kampaní "Hledáme nejaktivnější seniorské a proseniorské  

     kolektivy" a "Hledáme obce - města - mikroregiony seniorům nejpřívětivější". 

7.  Spolupracovat s hospodářskými, podnikatelskými, občanskými sdruženími a dalšími   

     subjekty kraje s cílem vytvářet podmínky pro další zkvalitnění života seniorů.    . 

8.  V podmínkách Moravskoslezského kraje dále realizovat projekt SENIORPAS s cílem jeho 

     rozšíření na další část členské základny. 

9.  Uspořádat setkání seniorů kraje u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 1. října 2018  

      a 100. výročí vzniku samostatného Československa. 

10. Uspořádat  "Krajské sportovní hry seniorů Bílovec 2018" dne 12. září 2018. 

11. Spolupodílet se na organizaci výstavy "KREATIV" na Černé louce ve dnech 9.-11.11. 

      2018. 

12. Formou "senior vlaků" dále pořádat poznávací akce v rámci projektů "Poznáváme svůj  

      kraj, Českou republiku a Evropu". 

13. V rámci zábavného odpoledne uspořádat přehlídku uměleckých dovedností seniorů kraje. 

14. U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa uspořádat pro seniory 

      besedy se zdravotní problematikou a historickou problematikou roku 1918. 

15. Nadále zvýšenou pozornost věnovat společenské bezpečnosti seniorů. Zabezpečit kurz 

      přednášek v oblasti prevence kriminality a návštěvu IZS v Ostravě. 



16. Prostřednictvím SOS zdarma nabídnout klubům a organizacím přednášky dle jejich 

      výběru. 

17. Tam, kde dosud nebyly ustanoveny, podporovat vytváření organizací seniorů v obcích,  

      v městech a městských obvodech s důrazem na vytváření a ustanovení MěRS. 

18. Realizovat a významně podporovat mezigenerační aktivity, v rámci kterých uspořádat 

      pro seniory koncert žáků ostravské konzervatoře. 

19. Připravit a realizovat informační kampaň k aktivitám krajské rady v roce 2018 s cílem 

      zvýšit zapojení seniorských organizací do činnosti celokrajské organizace. 

20. Organizačně a metodicky podporovat územní rad seniorů a členské organizace                        

      při pořádání okresních, miniregionálních a celokrajských aktivit. 

21. Svými zástupci v celostátních seniorských orgánech a institucích důsledně prosazovat  

      zájmy a potřeb moravskoslezských seniorů. 

22. Prohlubovat spolupráci se slovenskými seniory, navázat spolupráci s polskými seniory. 

23. Spolupracovat s krajskými radami seniorů České republiky. 

24. Evidenčně, statisticky a výkazově uzavřít rok 2017 - leden 2018, v měsících 4,7,10,12/ 

      2018 zaslat statistické hlášení RSČR. 

25. Zasedání krajské rady realizovat v termínech: 18.1., 22.3.,14.6., 20.9. a 6.12.2018 

26. Jednání předsednictva krajské rady realizovat v termínech:    

      11.1., 22.2., 15.3., 19.4., 17.5., 7.6., 23.8., 20.9., 18.10., 22.11, a 27.12.2018  

    

Plán práce byl schválen na 4. zasedání krajské rady v Ostravě 7. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

 


