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ZAPSANÝ SPOLEK

V Náměšti na Hané, dne 27. 5. 2015

Zápis z pracovní skupiny senioři "Stáří jako příležitost "
Sídlo MAS Region HANÁ, 26. 5. 2015 od 13:00.
Zúčastnili se:
• RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc
• starostové: Mgr. Marta Husičková (starostka Náměšť na Hané, předsedkyně RH), Ing. Milan
Kiebel (starosta Čechy pod Kosířem), Ing. Mgr. Jitka Zahálková (starostka Suchdol u
Prostějova), Bc. Jaroslav Procházka (místostarosta Konice)
• ředitelé domovů pro seniory: Luboš Boxan (Dům seniorů František)
• předsedové klubů seniorů: Jitka Ponížilová (Klub seniorů Hněvotín), Josef Pouč (Klub
seniorů Náměšť na Hané), Ludmila Trundová (SPCCH Suchdol), Vlasta Kubová (SPCCH
Konice)
• sdružení: U nás, o.s. (Zdenka Žáková), členové Regionu Haná (Ing. Jaroslav Brzák, Ing.
Ludmila Solovská, Bc. Petr Husička, Bc. Kateřina Vičarová)
• Radim Kristek (živnostník)
Program jednání:
1) Úvod - Pracovní skupinu senioři zahájil RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc. Úvodní slovo pronesla
i Mgr. Marta Husičková a Ing. Jaroslav Brzák.
2) Akademie seniorů MAS - sociální a vzdělávací aktivity seniorů v MAS
RNDr. Bokůvka představil projekt Akademie prarodičů a vnoučat (více v přiložené
prezentaci). Proběhla diskuse nad tímto projektem:
 V kterých místech MAS Region HANÁ by se Akademie měla uskutečnit?
 Cena 1000,-Kč /dvojice/kurz – je to příliš vysoká částka – senioři nejsou ochotni platit za
služby (řešením je příspěvek obcí, forma bezplatného pronájmu prostor, apod.)
 Neporovnatelně vyšší efekt budou mít kurzy, aktivity pravidelné, účelové zaměřené než
jednorázové akce.
 Senioři spíše ocení menší akce místního charakteru - v místě jejich bydliště nebo nejbližším
okolí, než hromadné masové akce – individuální přístup a osobní zájem o seniory.
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 Vánoční besídky, MDŽ, setkání pro seniory = jednorázové jednostranné akce, které jsou již
tradiční X Akademie prarodičů a vnoučat = zcela nové pojetí aktivního zapojení seniorů – je
třeba zjistit zájem o tento typ akcí.
 Žádaná je spolupráce seniorských klubů a domovů pro seniory.
 Problematika přepravy seniorů na akce: autobus je příliš velký, mikrobus zase malý.
Určitým řešením je využitý tranzitů SDH v obcích.
 Pilotní projekt, který by zjistil zájem seniorů o určitá témata, úkolem je vytvořit přehled
těchto témat a 3 – 4 témata nabídnout vedoucím seniorklubů v Regionu HANÁ.
3) Zařazení seniorské tématiky do dotačních výzev 2016-2020
Finanční zdroje na realizaci akcí:
 Operační program Zaměstnanost, prioritní osa 2 – oblast sociální inovace – AKTIVNÍ A
ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
 Operační program Věda, výzkum, vzdělávání (VVV) – zaměření na děti (přes děti se
dostat k seniorům)
 Program rozvoje venkova (PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP)
 MMR – program pro zapojení dětí – netradiční akce a náměty – zapojit s dětmi i seniory
4) Integrovaná strategie území Regionu HANÁ ISU 2020 - oblast seniorů
Sběr podkladů a námětů pro problémovou analýzu, analýzu potřeb a SWOT v rámci území
Regionu HANÁ.
5) Různé
Uspořádání akce u příležitosti Mezinárodního dne seniorů (okolo data 1. 10. 2015).
Úkoly:
 RNDr. Bokůvka zaktualizuje databázi seniorklubů v RH, osobně navštíví předsedy
seniorklubů, zjistí zájem o Akademii prarodičů a vnoučat, nabídne 3 – 4 témata v rámci
programu Akademie + sepíše další témata, o která by byl zájem ze strany seniorklubů,
bude informovat o akci – Mezinárodní den seniorů.
 Členové PS pošlou svoje vlastní náměty na témata v rámci Akademie prarodičů a
vnoučat, popř. podněty k tomu, co by se mělo řešit na další pracovní skupině na
bokuvka@volny.cz
 RNDr. Bokůvka a Bc. Vičarová zpracují analytickou a návrhovou část v rámci ISU RH
2020 v oblasti seniorů.
Zapsala: Ing. Ludmila Solovská
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