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Listy jižní Moravy

Rekordní zájem o Senior pasy

Pomoci seniorům a umožnit
jim nakupovat se slevami řadu
vybraných služeb v široké síti
poskytovatelů v celém kraji –
takový je ve stručnosti cíle
nového projektu Senior pas.
A přestože od jeho startu neuběhly ani tři měsíce, už nyní
o něj lidé projevují mimořádný
zájem. Podrobnosti o projektu
přibližuje Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského kraje,
zodpovědná za sociální a rodinnou politiku.
Jaké vidíte hlavní priority
a problémy v oblasti sociální
a rodinné politiky?
Tuto myšlenku lze shrnout do hesla – pomáhat potřebným. V této
době jde také o to, abychom dokázali efektivně hospodařit s prostředky, které máme k dispozici.
Jsem ráda, že trend u nás na jižní
Moravě co se týká možnosti rozpočtu je dobrý. Snažím se do sociální
sféry nasměrovat více prostředku
než v minulosti. Tím se automaticky
dostane na více „potřebných“, než
v minulosti.
Na začátku měsíce října byl
oficiálně odstartován nový projekt Senior pas. Můžete jej našim čtenářům blíže představit?
Projekt Senior pas jsou unikátním
projektem Jihomoravského kraje.

Vznikl s cílem pomáhat a podporovat vás, naše spoluobčany s věkem
od 55 let. Zaměřuje se na věkovou
skupinu, která je v době ekonomická krize nejvíce ohrožená. Jižní Morava je vůbec první lokalitou v Česku, která umožňuje lidem po
pětapadesátém roce pokračovat
v aktivním způsobu života s možností šetřit finanční prostředky.
Podle našeho názoru přichází
projekt právě včas. Přichází v době,
kdy nás obklopuje nelehká atmosféra přinášející i stinné stránky života. Často mne lidé v minulosti oslovovali s prosbou o pomoc. Pokud to
bylo alespoň lehce v mých silách,
snažila jsem se jim vyhovět. Většinou to byli ale jednotlivci, občas
malé skupiny, komu se pomoci dostalo. O to větší radost mám z dnešního setkání, zájmu a reakcí na projekt Senior pas.
Svoje pasy už mohli dostat už
první senioři. Byl o slavnostní
předání prvních senior pasů
zájem?
Slavnostní předání proběhlo 24. listopadu v Besedním domě za účasti
hejtmana Jihomoravského kraje.
Společně jsme předali celkem 6 jubilejních karet, tou nejslavnostnější
byla ta s pořadovým číslem 5000.
V zaplněném sále vládla přátelská
atmosféra a pozvání přijali i někte-

V případě telefonického podnětu
bude volající vyzván, aby vylíčil
skutečnosti důležité pro posouzení věci. Podle okolností bude také
vyzván, aby zvážil zda sdělí své
jméno případně další osobní údaje, nebo zda zůstane v anonymitě.
Pokud bude ochoten vystoupit
z anonymity, dostane záruku, že
jeho údaje nebudou poskytnuty
třetím osobám. Pracovník protikorupční linky vždy vypracuje podrobný písemný záznam o hovoru, který bude evidován v podacím
deníku. Totéž platí o podnětech
zaslaných na poštovní nebo e-mailovou adresu.
Písemné záznamy s informacemi
a podněty, spolu s návrhem jejich

Odborníci řešili integraci cizinců

„Rozdílné přístupy, ale společný záměr“ – takový byl název mezinárodní konference, která se uskutečnila
9. listopadu v Brně. Organizátorem
setkání hostů ze Slovenska, Rakouska, Portugalska, Švédska a téměř
stovky našich účastníků, bylo Jihomoravské regionální centrum na
podporu integrace cizinců.
Proč byly hosty právě zástupci
z výše uvedených zemí, vysvětlila
moderátorka konference Alena
Krejčí z Odboru regionálního rozvoje JMK. „Odpověď na tuto otázku
je jednoduchá – jsou to zástupci
z těch zemí, které jsme měli možnost v letošním roce navštívit v rámci mezinárodních odborných stáží
a také proto, že jsou to země, které
již mají mnohem delší zkušenosti

v rozmezí 5–15 procent, „stříbrný“
pak 20–30 procent v rámci sezónní
nabídky a konečně „zlatý“ poskytovatel nabídne časově omezenou slevu 35–50 procent na dva, pět nebo
deset dnů.
Kde všude se dají slevy uplatnit? Nejedná se především o brněnské firmy?
To určitě ne, naopak se snažíme,
aby nabídka pokrývala hned od začátku celé území našeho kraje.
Je už o projekt mezi seniory
zájem?
O členství v tomto bonusového programu je již nyní enormní zájem ze
strany poskytovatelů slev i ze strany
Jihomoravanů. Od startu projektu
máme přihlášeno už 8000 registrovaných zájemců (stav k 30. listopadu, pozn. red.).
Jižní Morava je jednou z nejkrásnějších lokalit České Republiky. Je naším domovem, místem,
na které se nedá zapomenout.
V každém ročním období nabízí
nejen svým obyvatelům, ale i hostům svoji pohostinnost. Nejen
proto je snahou představitelů Jihomoravského kraje, aby se zde
všem lidem tady žilo co nejlépe.
A přesně tento cíl je pro nás zároveň i cestou. Cestou uvádět k životu projekty jako je například
Senior pas.
(red)
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Poskytnuté údaje budou použity v rámci projektu Senior pas v souladu se § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Uvedením e-mailu klient souhlasí dle zákona č. 480/2004 Sb. se zasíláním propagačních a informačních materiálů.

Jak si vyřídit Senior pas? Existuje hned několik cest, jak získat bonusovou
kartu Senior pas. Zájemci se mohou registrovat on-line na www.seniorpasy.
cz, telefonicky na čísle 543 210 790 nebo písemně, zasláním registračního
formuláře na adresu Senior pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Komu
vyhovuje elektronická komunikace, může své jméno, příjmení, ulici, č. p.,
město, PSČ, telefon, e-mail a datum narození zaslat na info@seniorpasy.cz.

Ředitel krajského úřadu nově místostarostou Blanska

Kraj zavedl protikorupční linku
Jihomoravský kraj spustil 1. listopadu
tzv. protikorupční linku, prostřednictvím které je možno podávat podněty
obsahující podezření z korupčního
jednání orgánů Jihomoravského kraje, jejich zaměstnanců nebo členů
a příspěvkových organizací zřizovaných krajem. O zřízení linky rozhodla již dříve Rada Jihomoravského kraje, která současně schválila pravidla
pro nakládání s podněty obsahujícími podezření na korupční jednání
a aktualizovala pravidla pro přijímání
a vyřizování stížností. „Domnívám se,
že nejde o nic převratného. Pouze
jsme tento typ oznámení a podnětů
vyčlenili do samostatného projednávání,“ uvedl hejtman Michal Hašek
při zprovoznění linky.

ří poskytovatelé. Byli to zástupci
Knihovny Jiřího Mahena a nově registrovaných firem Evropské oční
kliniky LEXUM a knižního vydavatelství Computer Press. Tím správným úvodem i závěrem bylo vystoupení Cimbálové muziky se sólistou
Jiřím Helánem. Celý sál notoval
a pozpěvoval, to jsou momenty, které nelze zapomenout.
Jak konkrétně Senior pasy pomáhají?
Jedná se o bonusový program pro
obyvatele od pětapadesáti let. Jedinou podmínkou členství je věk
a bydliště na území jižní Moravy. Zájemci na základě bezplatné registrace obdrží do několika týdnů členskou kartu. Její přidaná hodnota je
v bonusové nabídce slev v síti pečlivě vybraných poskytovatelů.
Které firmy nabízí seniorům
slevy? A na jaké služby?
Nabídka projektu Senior pas je
opravdu pestrá. Zahrnuje slevy
v řádu několika desítek procent
v oblastech zdravotnictví, lázeňství,
wellness, cestování, stravování,
ubytování, vzdělání nebo muzeí, galerií, nebo i spotřebních nákupů.
Jak velké slevy na seniory
čekají?
Firmy nabízející slevy jsou řazeny
do tří skupin. „Běžný“ poskytovatel
předloží celoroční nabídku slev
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s problematikou integrace cizinců
než ČR. Můžeme se od nich učit, jak
se vyvarovat zbytečným chybám,
zmírnit rizika a přebírat jejich dobré zkušenosti. Samotný název konference to také říká – každá země
přistupuje k problému integrace
podle svých zákonů, má jiné možnosti než my, ale cíl máme společný,“ uvedla Krejčí.
Konference se kromě zahraničních návštěvníků zúčastnila také
téměř stovka lidí z České republiky.
„Na konferenci byli zástupci Rady
vlády pro národnostní menšiny, Ministerstva vnitra, MPSV, nestátních
neziskových organizací, organizací
státní správy, studenti vysokých
škol a v neposlední řadě také sami
cizinci, kteří zde u nás žijí. Nás, jako

řešení, projedná pracovník protikorupční linky s ředitelem krajského
úřadu a hejtmanem Jihomoravského kraje. O způsobu vyřízení podnětů a přijatých opatřeních bude
vždy pololetně informována Rada
Jihomoravského kraje.
Podněty může podat fyzická
i právnická osoba prostřednictvím
telefonní linky 541 654 444, prostřednictvím elektronické pošty
(korupce@kr-jihomoravsky.cz), či
prostřednictvím běžné poštovní adresy Jihomoravský kraj, Žerotínovo
nám. 3/5 Brno, PSČ 601 82. V tom
případě musí být obálka označena
nápisem „Protikorupční linka.“ Telefonní linka je v provozu každý
pracovní den, v případě nepřítomnosti pracovníka je zapojen záznamník.
(red)
organizátory celého setkání, zájem
všech účastníků velice potěšil a věříme, že všichni přítomní si také
mohli odnést náměty pro svoji práci ze dvou tematických workshopů,
které celou konferenci uzavíraly,“
doplnila Krejčí
„Hledáme to, co nás spojuje se
zeměmi, které mají daleko delší
zkušenosti s uvedenou problematikou. Chceme najít a poučit se z problémů, které v této oblasti jsou a budou, které musely a musí řešit
postupně všechny země EU.
A k tomu by mohla právě takováto
setkání přispět a pomoci,“ vysvětluje přínos konference Marta Vodičková, projektová manažerka z Odboru regionálního rozvoje JMK.
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
vzniklo v Brně v roce 2009 za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, na provoz
centra přispívá i Jihomoravský
kraj. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Michal Hašek. Více
na www.cizincijmk.cz.
Jaroslava Baštařová
členka ZJMK

Po téměř deseti letech odchází
z pozice ředitele Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Jiří Crha,
aby pracoval jako místostarosta
města Blansko. Do této funkce byl
zvolen po podzimních komunálních volbách.
Skoro desítka let je v životě člověka i instituce dlouhá doba –
jak vy z tohoto pohledu jako historicky první ředitele Krajského
úřadu Jihomoravského kraje
hodnotíte uplynulé období?
Určitě velmi zajímavým úkolem
bylo vůbec konstituování krajského
úřadu, jako instituce nového typu
v souvislosti se zásadní reformou
veřejné správy, která proběhla právě se vznikem krajů a postupným
přechod pravomocí a povinností od
okresních úřadů. Klíčové bylo nastavení komunikace a spolupráce
s obcemi v kraji a organizacemi, které Jihomoravský kraj zřizuje.
Jsem přesvědčen, že se nám tak
dařilo naplňovat hlavní smysl práce
krajského úřadu, který vidím v poskytování kvalitních a profesionálních služeb občanům, obcím i dalším
subjektům v Jihomoravském kraji.
Jaké další problémy jste museli řešit?
Všichni, kdo se pohybují ve veřejné správě, mi asi dají za pravdu, že
s trochou nadsázky řečeno, tady
o úkoly a výzvy není nouze. Z těch,
které stály před Krajským úřadem
Jihomoravského kraje v době, kdy
inzerce

jsem byl jeho ředitelem, chci připomenout například přechod agend
ze zrušených okresních úřadů, dále
řešení administrativních záležitosti
spojených s přechodem 25 obcí
z kraje Vysočina a celý komplex
praktických problémů souvisejících
s elektronizací veřejné správ, např.
budování Czech POINTu, zavádění
elektronického podpisu a fungování datových schránek. Zapomenout
rozhodně nelze ani na organizační
zabezpečení celé řady voleb a administraci „evropských“ projektů“, jejichž prostřednictvím se podařilo
do kraje získat nemalé finance.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval za spolupráci všem členům
samosprávy v kraji – zejména starostkám a starostům obcí a měst
i představitelům kraje, kteří jej vedli od roku 2000.
Závěrem - čemu konkrétně se
budete věnovat jako místostarosta Blanska?
Jako uvolněný místostarosta odpovídám za oblast školství, kultury,
mládeže a tělovýchovy, komunální
odbor a rovněž technické služby
města, společně s panem starostou
Toufarem budeme odpovídat za investiční odbor.
(red)

