
Zápis z ustavující pracovní skupiny senioři 

"Stáří jako příležitost " 

 

Sídlo MAS Region HANÁ, 8. 12. 2014 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), Jarmila Stawaritschová (starostka Čelechovice na Hané), 

Ing. Mgr. Jitka Zahálková (starostka Suchdol u Prostějova), Bc. Jaroslav Procházka 

(místostarosta Konice), Jana Grézlová (starostka Ludmírov) 

• ředitelé domovů pro seniory: David Ševčík (DPS Kostelec na Hané), 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), Trilobit, o.p.s. (Marcela Halová), členové Regionu Haná 

(Ing. Jaroslav Brzák, Ing. Ludmila Solovská, Miroslav Mačák) 

• Radim Kristek (živnostník) 

Omluveni:  

• Ing. Iveta Botková (RC Pohádka), Mgr. Jana Procházková (koordinátorka komunitního 

plánování Konicka), Bc. Ondřej Mikmek (starosta Slatinice), Hana Rozsypalová (starostka 

Těšetice), Jan Kvapil (starostka Jesenec), Antonín Bábek (starostka Lutín), Ladislav Hynek 

(starosta Kostelec na Hané) 

 

Program jednání: 

• Pracovní skupinu senioři zahájil RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc. Úvodní slovo pronesla i Mgr. 

Marta Husičková a Ing. Jaroslav Brzák.  

• RNDr. Bokůvka upozornil na to, že existuje řada pracovních skupin (školství, sociální oblast, 

spolky a NNO, cestovní ruch, životní prostředí, zemědělství, atd.) a že by bylo žádoucí 

ustanovit i pracovní skupinu pro seniory. Dále poznamenal, že existuje tým animátorů, 

instruktorů a dobrovolníků, kteří jsou schopni a ochotni realizovat akce a aktivity v různých 

oblastech zaměření  - také v oblasti seniorů. 

• Jednotliví členové pracovní skupiny se představili a seznámili ostatní s aktivitami, které 

podnikají v oblasti seniorů. V průběhu proběhlo několik diskusí na téma: 

• Jak a kde získat finance na akce a aktivity seniorů? (podpora při administraci a 

získávání dotačních titulů a jiných zdrojů financování) 



• Existence dvou skupin seniorů – tzv. mladí aktivní senioři x staří pasivní senioři. Jak 

tyto dvě skupiny propojit? Jak zajistit příliv mladých aktivních seniorů do Klubů 

seniorů? Jaké akce realizovat, aby byly uspokojeny obě tyto skupiny a nešly „proti 

sobě“, vzájemně si nekonkurovaly, ale spíše spolupracovaly 

• Snaha organizovat mezigenerační akce (prarodiče s vnoučaty) 

• Zazněl názor, že se realizují akce pro seniory i širokou veřejnost, ale není o ně ze 

strany seniorů příliš velký zájem 

• Problém s mobilitou seniorů – nutnost dovézt je na akci a zase odvézt zpět 

• V domovech pro seniory jsou nabízeny základní služby: ubytování, strava, kulturní a 

společenské akce. Personál už ale nemá časové rezervy na naslouchání a popovídání 

si s nimi – věnovat jim čas navíc (variantou řešení by bylo zapojení dobrovolníků) 

• Potřeba realizovat akce pro seniory za celý region a ne individuálně 

• Absence finanční i materiální podpory obecních a městských úřadů ve prospěch 

činnosti klubů seniorů. 

• SPCCH Suchdol (Ludmila Trundová) upozornila na to, že v jejich organizaci 

bezproblémově funguje mezigenerační výměna seniorů a že je třeba především 

osobní přístup, který je důležitější než finance. Všechny aktivity realizují ve spolupráci 

s OÚ, který je rovněž podporuje. 

• Vzájemné představování doplňoval RNDr. Bokůvka, Ing. Brzák i Mgr. Husičková. 

 

• RNDr. Bokůvka poznamenal, že mobilní systém dopravy seniorů na akce a zpět je nutný, a že 

se počítá s jeho realizací. Dále informoval o projektech, které bude možné realizovat: 

• Evropské inovační partnerství 

• IROP - SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje): 

• Aktivizace seniorů v obecné rovině (jednoduché a konkrétní aktivity) 

• Komplexní péče pro seniory 

• Prostředí obce (regionu) 

• Informovanost a osvěta 

• Ing. Jaroslav Brzák a Mgr. Marta Husičková informovali o tom, že MAS Region Haná poskytne 

metodickou (administrace dotačních titulů) i personální podporu klubům seniorů i ostatním 

organizacím zapojeným v této oblasti.  

• RNDr. Bokůvka oficiálně ustanovil pracovní skupinu Senioři a byl zvolen předsedou této 

pracovní skupiny. Apeloval na to, aby se tato pracovní skupina stala aktivní a živou buňkou 

v procesu plánování dalšího postupu v oblasti seniorů. 

Nejbližší úkoly 

•  zařadit problematiku seniorů do Integrované strategie území Region Haná 



• připravit první informace o seniorských záležitostech venkova  MAS pro specializované 

seniorské časopisy případně weby 

• připravit první (promoční) aktivity pro zimní období 2015 

•  zahájit aktivity využívající potenciál seniorů pro práci v MAS-předávání znalostí, dovedností a 

zkušeností, poradenství, mezigenerační dialog. 

 

 

 

V Náměšti na Hané 12. 12. 2014     Zpracovala Ing. Ludmila Solovská  

                                                 RNDr. Jaroslav Bokůvka 

 

 

 

 

 

 

 

 


