Zpráva o činnosti
Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
v roce 2012

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen „Rada“) byla zřízena usnesením
vlády ze dne 22. března 2006 č. 288.
Statut Rady byl schválen usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Poslední
aktualizace Statutu byla provedena usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 153.
Předkládá: Ing. Ludmila Müllerová, předsedkyně

Výroční zpráva Rady vlády pro seniory a stárnutí populace za rok 2012
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175)
Rada ve své činnosti usiluje o vytvoření podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí
a stáří v České republice a aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního
rozvoje společnosti v kontextu demografického vývoje. Usiluje o rovnoprávné postavení
seniorů ve všech oblastech života, ochranu jejich lidských práv a o rozvoj
mezigeneračních vztahů v rodině a ve společnosti. Její činnosti podrobněji vymezuje
článek 2 odst. 2 písm. a) až g) Statutu Rady.
I. Předseda a členové
Předsedou Rady je Ing. Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí (ode dne
16. listopadu 2012), kdy Prezident ČR Václav Klaus jmenoval podle čl. 68 odst. 2
ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na návrh předsedy vlády
RNDr. Petra Nečase členy vlády a pověřil je řízením ministerstev. Dle usnesení vlády ze
dne 22. února 2010 č. 153, o změně Statutu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
je předsedou Rady ministr práce a sociálních věcí, a to z titulu své funkce.
Místopředsedou Rady byl v roce 2012 Mgr. Jan Dobeš, náměstek ministryně práce
a sociálních věcí pro sociální začleňování a rovné příležitosti.
Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředseda Rady a další členové.
V Radě jsou zastoupena následující ministerstva: zdravotnictví, financí, vnitra, školství,
mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj a dopravy. Dále jsou v Radě zastoupeni:
předseda Rady vlády České republiky pro lidská práva, místopředseda ČSÚ, zástupci
zaměstnanců, zaměstnavatelů, výborů pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu
ČR, samosprávy, zdravotních pojišťoven, odborné veřejnosti, seniorských organizací
a nestátních neziskových organizací. Složení Rady vytváří předpoklad pro spolupráci
v oblastech v působnosti Rady.

Přehled složení Rady

Člen Rady

Funkce
v reprezentované
instituci

Funkce
v Radě

Dr. Ing. Jaromír
Drábek
Ing. Ludmila
Müllerová

ministr práce a
sociálních věcí
ministryně práce a
sociálních věcí

předseda
předsedkyně
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Člene
Členem Rady Předsedové
m
do
pracovních skupin
Rady
(PS)
od
13. 7.
31.10. 2012
2010
16. 11.
2012

Mgr. Jan
náměstek ministryně
Dobeš
práce a sociálních věcí
Ing. Jan Gregor Náměstek ministra
financí
Prof. Ing. Ivan náměstek ministra
Wilhelm, CSc. školství, mládeže a
tělovýchovy
Mgr. Jiří Nantl, První náměstek ministra
LL.M.

místopředseda
člen
Člen

1.1.
2012
17. 2.
2011
17. 8.
2012

Člen

1.12.
2012

Mgr. Ondřej
Veselský
PhDr. Robert
Ledvinka
MUDr.
Vítězslav
Vavroušek,
MBA
MUDr.
Ferdinand
Polák, Ph.D.
Ing. Jiří Vačkář

náměstek ministra vnitra člen

3. 8.
2011
25.1.
2013
17. 2.
2011

Ing. Ivo Toman
Jiří Žák
Nikdo
nejmenován
Mgr. Monika
Šimůnková
Ing. Jan Srb
PhDr. Pavel
Čáslava
Mgr. Dana
Váhalová
Mgr. Karel
Petrželka
Ing. Jaroslav
Ulma
PhDr. Jindřich
Kadlec

náměstek ministra vnitra člen
náměstek ministra
zdravotnictví

člen

náměstek ministra
zdravotnictví

člen

31.8.
2012

vrchní ředitel sekce pro
regionální politiku,
ministerstvo pro místní
rozvoj
náměstek ministra
dopravy
náměstek ministra
dopravy
předseda Rady vlády
pro lidská práva
Předsedkyně Rady vlády
pro lidská práva
vrchní ředitel Sekce
demografie a sociálních
statistik ČSÚ
člen Výboru pro
zdravotnictví a sociální
politiku Senátu
Parlamentu ČR
poslankyně, člen Výboru
pro sociální politiku
Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Svaz průmyslu a
dopravy ČR
Českomoravská
konfederace odborových
svazů ČR
Konfederace
zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů
ČR

člen

19. 4.
2006

člen

17. 2.
2011
7.12.
2012
16. 9.
2010
16. 2.
2011
29. 3.
2007

člen

člen
člen
člen

29. 3.
2007

člen

27. 9.
2010

člen

29. 3.
2007
19. 4.
2006

člen
člen

5. 11.
2007
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31. 8. 2012

20.11. 2012

31.3. 2012

26.11. 2012

15. 2. 2011

MUDr. Pavel
Kubíček
MUDr. Pavel
Frňka, DMS
MUDr. Pavel
Horák, CSc.,
MBA
Ing. Zdeněk
Kabátek
Mgr. Taťána
Nersesjan
Jaromír Jech

Svaz zdravotních
pojišťoven ČR
Svaz zdravotních
pojišťoven ČR
ředitel, Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR

člen

17. 2.
2011
17.8.
2012
26. 2.
2007

ředitel, Všeobecná
zdravotní pojišťovna ČR
radní Zlínského kraje,
Asociace krajů ČR
Svaz měst a obcí ČR

člen

Mgr. Jan
Lorman

ředitel občanského
sdružení Život 90

člen

prof. Ing. Petr
Vavřín, DrSc.

předseda Asociace
univerzit třetího věku

člen

25. 3.
2008

Ing. Jiří
Horecký, MBA

prezident Asociace
člen
poskytovatelů sociálních
služeb ČR

27. 8.
2007

JUDr. Václav
Roubal
RSDr. Zdeněk
Pernes

předseda Sdružení
křesťanských seniorů
předseda Rady seniorů
ČR

člen

19. 4.
2006
19. 4.
2006

Ing. Oldřich
Pospíšil
doc. MUDr. Iva
Holmerová,
Ph.D.
MUDr. Zdeněk
Kalvach, CSc.
JUDr. Vít
Samek

Předseda Svazu
důchodců
zástupce odborné
veřejnosti

člen

zástupce odborné
veřejnosti
zástupce odborné
veřejnosti

člen

člen
člen

16.8. 2012

26.11. 2012

25.1.
2013
17. 2.
2011
17. 2.
2011
19. 4.
2006

členka
Člen

člen

předseda PS pro
podporu
informovanosti,
společenské
participace a
odstraňování
diskriminace starších
lidí a předseda Ad
hoc pracovní skupiny
pro ICT
předseda PS pro
celoživotní učení,
vzdělávání seniorů a
aktivní stárnutí
předseda PS pro
sociální a zdravotní
služby a dlouhodobou
péči
předseda PS pro
zdravotní a sociální
politiku a bydlení

10. 3.
2010
19. 4.
2006

člen

19. 4.
2006
19. 4.
2006

člen

II. Sekretariát Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
Funkci sekretariátu Rady vykonávalo v roce 2012 Oddělení politiky sociálního
začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedoucím sekretariátu je JUDr. Štefan
Čulík, vedoucí Oddělení politiky sociálního začleňování, který v souladu s pokyny
předsedy Rady řídí činnost sekretariátu a odpovídá za plnění jeho úkolů. Funkci
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tajemníka Rady vykonávala do 30. června 2012 PHDr. Lenka Bočková a od 1. září 2012
Ing. Marta Koucká, odborná referentka tohoto oddělení.
Oddělení politiky sociálního začleňování mělo v roce 2012 celkem 6 funkčních
míst (1 vedoucí + 5). Činnost sekretariátu zajišťuje jeden zaměstnanec, a to vedle své
další agendy. Sekretariát na základě pokynů předsedy a místopředsedy Rady
zpracovává odborné podklady pro jednání Rady, organizačně zabezpečuje činnost
Rady (připravuje zasedání Rady, pořizuje zápisy ze zasedání, zveřejňuje informace
o činnosti Rady na internetových stránkách MPSV, zpracovává materiály pro jednání
vlády na základě doporučení Rady, připravuje výroční zprávy o činnosti Rady atd.).
Sekretariát dále na základě podkladů jednotlivých resortů zpracovává zprávy o plnění
Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Sekretariát
zpracovává stanoviska k návrhům koncepčních dokumentů a návrhům právních
předpisů z hlediska problematiky seniorů a stárnutí populace. Oddělení politiky
sociálního začleňování se kromě funkce sekretariátu Rady zabývalo problematikou
sociálního začleňování, koncepce politiky vůči seniorům, stárnutí populace a osobám se
zdravotním postižením s důrazem na plnění mezinárodních závazků a problematiku
lidských práv, včetně mezinárodní spolupráce v uvedených oblastech.
III. Přehled činnosti
Rada byla zřízena v březnu 2006 a svou činnost zahájila v dubnu 2006. Rada se v roce
2012 sešla třikrát, a to na 16., 17. a 18. zasedání.
Program 16. zasedání Rady (16. února 2012)
1. Zpráva o činnosti Rady v roce 2011 a Plán činnosti Rady v roce 2012
2. Koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění
v České republice („Plán Alzheimer ČR“) – informace
3. Konsolidace složení a činnosti pracovních skupin Rady
4. Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012)
5. Příprava Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 - 2017
6. Informace o přípravách rozpočtového rámce EU na rok 2014 až 2020
7. Různé
Program 17. zasedání Rady (31. srpna 2012)
1. Pravidelné monitorování plnění (aktualizace) Národního programu přípravy na
stárnutí na období let 2008 až 2012
2. Příprava Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
a průběh Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012)
3. Konsolidace složení a činnosti pracovních skupin Rady
4. Koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění
v České republice („Plán Alzheimer ČR“) – informace
5. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností - informace
6. Financování sociálních služeb a úhrady VZP v pobytových zařízeních pro seniory
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7. Různé
Program 18. zasedání Rady (17. prosince 2012)
1. Informace o materiálu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017 (NAP) a zhodnocení Evropského roku aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity (2012)
2. Charta občanské společnosti – pro důstojný život seniorů v České republice
3. Značka kvality v sociálních službách
4. Informace o Konferenci IFA 2012
5. Analýza a projekt k posílení sociální ochrany seniorů s nízkými penzemi a osamělých
seniorů z nájemních bytů – informace
6. Informace o veřejné diskusi k sKartě a příspěvku na bydlení
7. Výstupy z pracovních skupin Rady
8. Konsolidace složení a činnosti Rady a pracovních skupin Rady
9. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností - informace
10. Různé
Pracovní skupiny Rady a jejich předsedové:
1. Pracovní skupina pro zdravotní a sociální politiku a bydlení
– předseda RSDr. Zdeněk Pernes
2. Pracovní skupina pro celoživotní učení, vzdělávání seniorů a aktivní stárnutí
– předseda prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
3. Pracovní skupina pro podporu informovanosti, společenské participace
a odstraňování diskriminace starších lidí
– předseda Mgr. Jan Lorman
4. Pracovní skupina pro sociální a zdravotní služby a dlouhodobou péči
– předseda Ing. Jiří Horecký, MBA
Pracovní skupiny nemají vlastní statut, podle schváleného jednacího řádu jednají
neformálně a rozhodují konsensuálně. Podle článku 6 odst. 3 Statutu Rady se pracovní
skupiny zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady, zejména připravují
podklady pro zasedání Rady. Členové Rady se přitom mohou účastnit jednání všech
pracovních skupin. Podle odst. 2 článku 6 Statutu Rady mohou být k práci v pracovní
skupině Rady přizváni i externí spolupracovníci. Externími spolupracovníky pracovních
skupin Rady by měli být uznávaní odborníci na danou problematiku, kteří budou do
pracovních skupin přizváni předsedou pracovní skupiny. Členové pracovních skupin
mohou předsedovi takové odborníky navrhnout. Externí spolupracovníci se účastní
jednání pracovních skupin jako stálí spolupracovníci. Spolupracující organizace jsou
dány zejména zastoupením organizací a subjektů v Radě.
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IV. Výstupy
Na 16. zasedání Rady byli její členové informováni o vývoji příprav Koncepce
řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice
(„Plán Alzheimer ČR“). Uvedená koncepce se týká především kvality života osob s tímto
onemocněním. Bylo upozorněno na to, že onemocnění Alzheimerovou chorobou je stále
podceňováno, a to zvláště v kontextu výhledu do budoucnosti, kdy bude dále docházet
ke zvyšujícímu se počtu osob trpících tímto onemocněním. Členové Rady budou
průběžně informováni od zástupce MZ o aktuálním stavu zpracovávání uvedené
koncepce. Zároveň bylo doporučeno, aby koncepce obsahovala údaje o počtu lůžek pro
osoby s Alzheimerovou chorobou, a to jak aktuální, tak i předpokládaný potřebný stav
v kontextu budoucího rozvoje tohoto onemocnění.
Dále byla Rada informována o cílech a tématech Evropského roku 2012, která
byla pojata velmi široce, a dále o prioritách tohoto roku v České republice. Ministerstvo
práce a sociálních věcí, na základě Usnesení Vlády ze dne 9. listopadu 2011 č. 817
o návrhu aktivit k zajištění realizace Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity (EY 2012) v České republice, se stalo vnitrostátním koordinátorem pro
přípravu a realizaci EY 2012.
K dosažení cílů Evropského roku 2012 v ČR byl kladen důraz na spolupráci se
všemi relevantními aktéry. Snahou bylo do plnění cílů EY 2012 zapojit celou občanskou
společnost, veřejné i soukromé subjekty, sociální partnery, místní a regionální
samosprávu a nastartovat diskusi ve společnosti. Cílem bylo především upozornit na
problematiku seniorů ve společnosti, otevřít prostor k novým přístupům a změnám
a podnítit zájem neziskových a dobrovolnických organizací o pořádání různých aktivit,
které směřují ke zkvalitnění života seniorů ve společnosti. Po celý rok se konala řada
akcí a aktivit, kterých se Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve spolupráci se
zastoupením Evropské komise a dalších subjektů na národní úrovni zúčastnilo,
podporovalo nebo organizovalo.
Členové Rady byli informováni o přípravách nového dokumentu „Národního
programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017“ (následně přejmenován na
„Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017“), kde
mezi prioritní oblasti byly zařazeny následující: Zaměstnávání starších osob a seniorů;
Celoživotní učení, Dobrovolnictví, Participace seniorů ve společnosti, Zdravé stárnutí
a Kvalita života. Někteří členové Rady vlády se rovněž aktivně účastnili v pracovních
skupinách, zřízených s cílem zpracovat tento nový programový dokument, který nahradil
dokument „Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012“, jehož
účinnost skončila rokem 2012.
Radě byly dále představeny internetové stránky k Evropskému roku 2012, které
jsou zatím umístěny na webu MPSV. Na uvedené stránky bylo možno vkládat všechny
informace o aktivitách, iniciativách, plánovaných seminářích či konferencích a jejích
výstupech, apod. Členové Rady byli dále informováni o realizaci projektu z OP LZZ,
jehož cílem je zvýšení zaměstnatelnosti věkové skupiny osob starších 50 a více let na
trhu práce.
Na 17. zasedání Rady byli členové seznámeni s návrhem Zprávy o plnění
Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 v roce 2011.
MPSV každoročně zpracovává zprávu o aktivitách a iniciativách, která obsahuje
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informace z rezortů, od hejtmanů a primátorů uvedených měst a od vybraných
seniorských a proseniorských organizací. Zástupci byli požádáni o zaslání informací,
které budou následně zahrnuty do připravované Zprávy.
Na zasedání byli členové dále seznámeni se současným stavem příprav nové
Strategie přípravy na stárnutí na období 2013 – 2017 (dále jen „Strategie“) a s dalším
postupem při její finalizaci. Předpokládaným termínem dokončení 2. verze materiálu
bylo září 2012 s tím, že bude Strategie rozeslána členům koordinačních skupin EY na
posouzení a po zapracování připomínek bude finální verze materiálu rozeslána do
vnitrorezortního a mezirezortního připomínkového řízení tak, aby do 30. listopadu 2012
mohla být Strategie předložena Vládě k projednání a schválení. Jako příloha Strategie
bude zpracována analýza, která bude podpůrným materiálem, předloženým Vládě
společně se strategií. Strategie má být doplněna v roce 2014 o indikátory, dle kterých
bude možno lépe hodnotit plnění jednotlivých opatření. V souvislosti s přípravou
Strategie bylo upozorněno na to, že je třeba určit finanční krytí jednotlivých úkolů, doplnit
věcné úkoly z předchozího dokumentu a dále bylo upozorněno na problém „vymáhání“
plnění úkolů na území krajů a obcí. Zástupce MF uvedl, že bude problém definovat
finanční krytí těch jednotlivých opatření, která nejsou vymezena v rámci národní politiky
např. usnesením nebo návrhem věcného záměru zákona schváleným vládou. Dále byly
vzneseny připomínky na to, že v návrhu Strategie není dosud doplněna samostatná
kapitola ochrana lidských práv seniorů a bylo doporučeno najít možnost, jak financovat
některé opatření z evropských fondů.
Členové Rady byli informování o stavu připravované koncepce řešení
problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice
(„Koncepce Alzheimer“) v České republice. Návrh dokumentu prošel ve stanoveném
termínu meziresortním připomínkovým řízením, včetně připomínkového řízení na MPSV.
V návaznosti na požadavek MPSV o rozšíření a aktualizování časové řady výše výdajů
zdravotních pojišťoven co nejblíže roku 2012. MZ požádalo o odklad termínu předložení
materiálu do vlády do 30. září 2012 a pan premiér požadavku na prodloužení termínu
předložení vládě vyhověl.
Na 18. zasedání Rady Mgr. Dobeš informoval přítomné o průběhu závěrečné
konference k EY 2012, kterou MPSV organizovalo dne 11. prosince 2012
v Břevnovském klášteře v Praze k zakončení EY 2012 v ČR. Vyjádřil, že cílem MPSV je
i nadále pokračovat v započatých aktivitách, týkajících se problematiky seniorů.
V rámci informování o aktuálním stavu připravovaného strategického dokumentu
NAP (původně Strategie) zaznělo, že byla podána žádost Vládě o prodloužení
připomínkového řízení do ledna 2013. Opětovně bylo upozorněno na to, že není
v dokumentu dostatečně zahrnuta problematika lidských práv. Bylo dojednáno, že
proběhnou konzultace s Úřadem vlády a kapitola o lidských právech bude do materiálu
začleněna.
Dále byla rada informována o dokumentu Charta občanské společnosti – pro
důstojný život seniorů v České republice a aktivitách s ní spojenými (dále jen „Charta“).
Cílem Charta je vytvořit společnost, více přátelské starším lidem včetně obecných
opatření, kterými má být tohoto cíle dosaženo. Ministryně paní Ing. Müllerová vznesla
dotaz, jaké důvody vedly k tomu, že bylo přistoupeno ke vzniku a přijetí Charty, když
existuje současný NAP. Dále se dotázala na strukturu Charty, v čem se liší od
připravovaného NAP a doporučila se soustředit jen na jeden dokument.
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V roce 2009 začala APSS ČR s certifikací kvality poskytovatelů zejména v oblasti
pobytových sociálních služeb. Jedná se o neziskový projekt, jehož cílem je
srozumitelnost pro určení kvality. K tomu vznikl národní registr nezávislých odborníků,
kteří hodnotí pobytová zařízení prostřednictvím udělování hvězdiček jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb.
Značka kvality v sociálních službách získala registraci v rámci projektu Česká
kvalita a stala se vedle řady úspěšných výrobků a služeb tak jediným nástrojem pro
certifikaci kvality s touto prestižní registrací.
Informace o Radě a o její činnosti jsou průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (viz http://www.mpsv.cz/cs/2897). Stránky
Rady zahrnují informace o členech Rady, dokumenty týkající se činnosti Rady (statut,
jednací řád, zápisy ze zasedání, výroční zprávy atd.), koncepční a další dokumenty
a informace z oblasti v působnosti Rady. K dispozici je rovněž anglická verze stránek
Rady, která obsahuje základní informace o Radě (viz http://www.mpsv.cz/en/4538).
Rada jako poradní a iniciativní orgán vlády vytváří prostor pro odbornou diskusi
o konkrétních problémech spojených s kvalitou života seniorů a stárnutím populace
a může sehrát významnou roli při řešení meziresortních otázek a formulaci
konsensuálních stanovisek v této oblasti.
V průběhu roku 2013 bude Rada pokračovat v rozvíjení své činnosti a svých
aktivit. V roce 2013 se Rada zaměří na informování o aktuálních problémech z oblasti
stárnutí. Dále bude monitorovat plnění úkolů NAP. K plánovaným novým aktivitám je
zahájení udělování Ceny Rady pro seniory a stárnutí populace.
V. Rozdělení dotací
Netýká se Rady vlády pro seniory a stárnutí populace.
VI. Zahraničí
Rada není členem žádné mezinárodní instituce. Její sekretariát spolupracuje
s mezinárodními organizacemi, připravuje stanoviska k problematice stárnutí populace
pro mezinárodní organizace (OSN, EU, OECD a další).
VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Náklady na činnost Rady, včetně jejího sekretariátu jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva
práce a sociálních věcí. Funkci sekretariátu Rady vykonává oddělení politiky sociálního
začleňování ministerstva v rámci své další činnosti. V rámci běžných provozních výdajů
ministerstva jsou hrazeny náklady na občerstvení a administrativní činnost (telefon, fax,
tisk materiálů apod.), a to bez účetního rozlišení, zda jde o činnost ve prospěch Rady
nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Jednání Rady se konají
v prostorách Ministerstva práce a sociálních věcí. Členové Rady nemají nárok na
odměnu za výkon funkce, jedná se o veřejnou funkci.
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VIII. Plán činnosti a rozpočet
Plán činnosti Rady na rok 2013 byl projednán a schválen Radou na 19. zasedání Rady
dne 16. dubna 2013. Jedná se o základní plán, který je možno průběžně a operativně
měnit a doplňovat. Podle Statutu Rady se zasedání konají dle potřeby, nejméně však
třikrát ročně. Na rok 2013 jsou plánována tři zasedání:
19. zasedání Rady (16. dubna 2013)
1. Zpráva o činnosti Rady v roce 2012 a Plán činnosti Rady v roce 2013
2. Informace o schváleném materiálu Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí
pro období let 2013 až 2017
3. Založení Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
4. Standardy kvality sociálních služeb (z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.)
5. Hodnotící zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Koncepce rozvoje technologií
a služeb asistovaného života pro seniory
6. Informace o přípravě veřejné zakázky na zpracování analýzy pro oblast informačních
a komunikačních technologií a služeb asistovaného života pro seniory
7. Výstupy z pracovních skupin Rady
8. Dotační program Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností – aktuální informace k vyhlášení 2. kola dotačního
řízení
9. Různé
20. zasedání Rady (červen 2013)
1. Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až
2012 v roce 2012
2. Příprava vyhlášení Ceny Rady pro seniory a stárnutí populace
3. Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
(2012) v České republice,
4. Informace o Dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností
5. Zpráva o činnosti pracovních skupin Rady
6. Různé
21. zasedání Rady (prosinec 2013)
1. Informace o výsledku a vyhlášení Ceny Rady pro seniory a stárnutí populace za rok
2013
2. Informace o Dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských
a proseniorských organizací s celostátní působností
3. Zpráva o činnosti pracovních skupin Rady
4. Různé
***
Výroční zpráva za rok 2012 byla projednána a schválena na 19. zasedání Rady vlády
pro seniory a stárnutí populace konaném dne 16. dubna 2013.
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