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Žádám o informaci, jaká pravidla ze strany MMR jsou nastavena pro podporu vydávání časopisu  

DOBA SENIORŮ, který vydává Rada seniorů ČR. Je-li nastaven etický kodex, a zdali má MMR  

zpětnou vazbu na jeho dodržování. 

 

Odpověď: 

 

Zvláštní dotační program, jehož účelem je podpořit seniorské a proseniorské organizace zaměřené  

na aktivity ve prospěch seniorů, vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podmínky a způsob 

poskytování dotací z tohoto programu jsou stanoveny Pravidly použití finančních prostředků dotačního 

programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní 

působností“ (dle Příkazu ministryně č. 31/2016). Jedná se o dotační řízení programu „Podpora veřejně 

účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017“. 

 

Dle nových pravidel je dotační program rozdělen do dvou následujících podprogramů:  

 

 I. Podprogram na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. 

V tomto podprogramu jsou podporovány projekty spadající pod jeden ze čtyř tematických okruhů: 

administrativní a technická podpora spojená se zajištěním konkrétních veřejně účelných aktivit; podpora 

mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů; 

informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů; poradenství a právní pomoc 

v oblasti ochrany lidských práv seniorů.  

 

 II. Podprogram na podporu kapacit střešních seniorských a proseniorských organizací. V rámci 

tohoto podprogramu je poskytována dotace k financování výdajů směřujících k podpoře střešních NNO.  

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Odbor rodinné politiky  

a politiky stárnutí, Mgr. Denisa Pechová.  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj neposkytuje žádnou finanční podporu vydávání časopisu DOBA 

SENIORŮ, který vydává Rada seniorů ČR. Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj je pouze členem 

Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, která je stálým poradním orgánem vlády pro otázky týkající 

se seniorů a stárnutí populace. 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. 

 

Na základě výše uvedeného byla Vaše žádost o informaci postoupena Ministerstvu práce a sociálních 

věcí k vyřízení. 
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