
medzi: 

MEMORANDUM 
o spolupráci

Trenčianskym samosprávnym krajom 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 
zastúpený: Ing. Jaroslav Baška , predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a 

Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne 
Okružná6 
018 01 Nová Dubnica 
zastúpená : Mgr. Anna Prokešová, predsedníčka KO JDS v Trenčíne 

PREAMBULA 

Vychádzajúc zo vzájomnej spolupráce v predchádzajúcom období, je snahou pokračovať 
v napÍňaní kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov, žijúcich na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a využívať ich skúsenosti a poznatky na poskytovanie 
kvalitnejších služieb v sociálnej, zdravotnej oblasti v regióne. Účelom tohto memoranda je 
taktiež vytvárať podmienky pre kultúrne, športové, spoločenské aktivity a pre celkové 
zlepšenie kvality života občanov · Trenčianskeho samosprávneho kraja a podporovať 
informovanosť a vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania pri presadzovaní 
nových poznatkov a skúseností zo života spoločnosti. 

I. 
SPOLUPRÁCA 

1. Presadzovať spoločné záujmy v oblasti zlepšovania kvality života cestou zabezpečenia
potrieb a záujmov seniorov, bez ohľadu na ich politické a náboženské presvedčenie,
národnú a národnostnú príslušnosť.

2. Predkladať návrhy na zlepšenie poskytovania služieb sociálne odkázaným občanom
a riešenie problémov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

3. Podporovať spoločné projekty výchovných aktivít v oblasti stredného školstva smerom
k úcte starších spoluobčanov a k ich práci.
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4. Predkladať návrhy na riešenie problémov pri poskytovaní pomoci seniorom v oblasti
zdravotnej (v prevencii, starostlivosti i osvete o zdravom životnom štýle), kultúrnej
a športovej.

5. Podporovať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, a to najmä
pre osamelých seniorov.

6. Podporovať aktivity a iniciatívy seniorov vedúce:"k udržiavaniu a rozvíjaniu ľudových
zvykov, tradícií, zachovávania ľudovo-umeleckej tvorivosti, folklóru, tradičných
remesiel, piesní, hudby a tancov našich predkov s orientáciou na kultúrne a duchovné
dedičstvo nášho kraja i akciami cestovného ruchu, rozvojom športu a turistiky.

7. Podporovať vzdelávacie aktivity starších spoluobčanov - dôchodcov, aby sa mohli ďalej
vzdelávať, získavať všeobecné poznatky a zručnosti (v práci s počítačom, mobilom),
rozširovať si vedomosti rôznymi seminármi a prednáškami.

8. Podporiť informovanosť seniorov o dostupnosti rehabilitačných a relaxačných zariadení
pre semorov.

9. Podporovať aktivity na zlepšenie podmienok starostlivosti o osamelých seniorov.

1 O. Prezentovať vlastné poznatky a názory publikačnou činnosťou, vytvárať pre uvedené 
podmienky. 

11. Podporovať cezhraničnú spoluprácu seniorov a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

12. Trenčiansky samosprávny kraj poskytne podporu materiálnu a technickú, najmä
zapožičaním priestorov, nie je však organizátorom akcií a nezodpovedá za prípadnú
škodu.

13. Umožniť vypočutie hlasu seniorov prostredníctvom prizvania zástupcu seniorov
na komisii zdravotníctva a sociálnej pomoci pri Zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja

14. Strany memoranda sa dohodli, že KO JDS v Trenčíne predloží každoročne začiatkom
kalendárneho roka Trenčianskemu samosprávnemu kraju indikatívny celoročný plán
podujatí.

II. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Toto memorandum nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami
Strán memoranda. Je vyhotovené v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre TSK a jeden
rovnopis pre KO JDS.

2. Memorandum sa uzatvára na dobu piatich rokov.
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3. Tofo memorandum možno vypovedať písomne s mesačnou výpovednou lehotou, ktorá
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane
memoranda.

V Trenčíne, . . .  f.1{!?.ff. 

' ... �, 

... 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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Mgr. Anna Prokešová 
predsedníčka KO JDS Trenčín 


