
PŘÍLOHA K ZÁPISU 

ze zasedání Seniorského senátu dne 29. Srpna 2013, k bodu: Návrh na posílení prezentace 
seniorské problematiky 

 
          Senioři vykazují poměrně značný zájem o problematiku v místě svého bydliště. Podle 
zdroje „Kvalita života seniorů ve městech 2011. Možnost více odpovědí.“, na otázku „Jakou 
formou se zajímáte o dění v místě bydliště, ve Vašem městě?“, byly u populace 60 let a více 
zaznamenány tyto odpovědi: 
 
- sleduji městský zpravodaj nebo zpravodaj městské části                    - 68% 
- sleduji informace v denním tisku, médiích                                             - 62 
- bavím se o tom se sousedy                                                                        - 58 
- sleduji informace na internetu                                                                  - 23 
- nesleduji, nezajímá mě to                                                                          - 12 
 
          Z výzkumu je zřejmé, že mezi seniory převládá preference informací z místních tisko- 
vých zdrojů. Dále je zajínavé, že téměř ¼ seniorů nad 60 let sleduje místní problematiku ved- 
le tradičních informačních zdrojů již také na internetu. Nadále vysokým zdrojem informací je 
to, co se mezi lidmi povídá. Uvedená zjištění potvrzují potřebu kvalitní místní informovanosti 
ve smyslu předkládání objektivních přesvědčivých informací a tím i předcházení zkresleným 
představám. 
 
          Seniorská populace ve městě České Budějovice čítá téměř 30 tisíc obyvatel. Většina se- 
niorů se snaží být do vysokého věku aktivní, a to ať již při svých soukromých zájmových a ro- 
dinných aktivitách nebo při aktivitách v komunitním prostředí organizací, kterých jsou členy. 
Nadále je tak úkolem posilovat vzájemnou nabídku volnočasových aktivit mezi seniorskými 
organizacemi i nabídku ze strany institucí, které se seniory pracují. 
 
          Cílem projednání této problematiky též bylo nastolit k posouzení, co lze eventuelně 
zlepšit v informačních prostředcích na úrovni Novin českobudějovické radnice, na webových 
stránkách radnice především v oddílu vyhrazeném Seniorskému senátu i v uplatňování dal- 
ších tradičních forem styku s veřejností. V tomto směru senátem doporučené náměty byly 
Radou města vzaty na vědomí. 
 
          Nadále budou v Novinách českobudějovické radnice publikovány informace ze života 
seniorských organizací, bude rozšířeno využití webových stránek senátu, také v letošním ro- 
ce se uskuteční setkání seniorů s představiteli města u příležitosti Mezinárodního dne senio- 
rů. Proces zkvalitňování práce se seniorskou populací má trvalý charakter, proto budou 
uvítány i další náměty i zkušenosti hodné propagace a následování. 
 
          Seniorská problematika je podle „Podkladové studie k Národnímu akčnímu plánu pod- 
porujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“ ve sdělovacích prostředcích pod- 
prezentována. Navíc je na seniorskou populaci pohlíženo především z pohledu problémů, 
kdy se pomoc okolí stává pro seniory již nevyhnutelnou. To často vede k tomu, že je na se- 
niory pohlíženo jako na zátěž společnosti. Senioři si však nárok na prožití svého stáří v přá- 
telském společenském prostředí poctivě odpracovali, vytvořili značné materiální i duchovní 



hodnoty a mnozí jsou schopni i ochotni i ve svém seniorském věku se nadále aktivně zapojit. 
Vládní „Národní akční program…“ je zatím souborem možných námětů pro tuto oblast. Nyní 
bude záležet na tom, jaké prostředky a jimi podpořené konkrétní opatření budou nastoleny 
a jak na stupni vlády, ministerstev i v zastupitelských orgánech všech stupňů bude v zajišto- 
vání oprávněných zájmů a potřeb seniorů postupováno. 
 
          Již zanedlouho se uskuteční mimořádné volby po poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. Je správné, aby se senioři aktivně zůčastnili jak samotného volebního aktu, 
tak i předvolebních shromáždění subjektů, které ve volbách kandidují. Nelze očekávat, že by 
Seniorský senát dával jakékoliv doporučení koho volit. To není úkolem senátu . Nevyplývá to 
ani ze Statutu schváleného Radou města pro jeho činnost a neodpovídalo by to ani nezbytné- 
mu respektování názorové různorodosti v seniorské populaci. Můžeme však doporučit, aby 
se senioři zajímali o to, jak který volební subjekt k seniorské problematice přistupuje. Nejen 
co slibuje, ale především, jak se kdo dosud k problematice seniorů postavil. 
 
Zpracoval: JK 
 

 
 

 


