Svaz důchodců České republiky, z. s.
USNESENÍ 10. SJEZDU
10. sjezd SDČR schvaluje:
1. Zprávu o činnosti SDČR za uplynulé období 2014–2017
2. Zprávu o činnosti Ústřední kontrolní a revizní komise SDČR
3. Programové prohlášení 10. Sjezdu SDČR
4. Předložený návrh stanov SDČR
5. Zásady hospodaření SDČR
6. Zprávu o volbě Ústřední kontrolní a revizní komise SDČR
7. Zprávu o složení Ústřední rady a zprávu o volbě Výkonné rady, prezidenta a tří viceprezidentů
SDČR
10. sjezd SDČR ukládá:
1. Rozpracovat Programové prohlášení 10. sjezdu SDČR na všech stupních organizace SDČR a
důsledně jej plnit.
2. Ústřední radě SDČR věnovat pozornost a komunikaci s pobočnými spolky na regionální úrovni.
3. Kontrolu provádět průběžně na schůzích ÚR SDČR.
4. Prezidentovi a viceprezidentům SDČR důsledně prosazovat zájmy důchodců na úrovni
ministerstev a rady vlády pro stárnutí populace České republiky.
5. Výkonné radě SDČR ustanovit pracovní komise pro plnění úkolů vyplývajících z přijatých
dokumentů sjezdu. Provést vyhodnocení diskuzních vystoupení delegátů na 10. Sjezdu.
6. Tiskové komisi zpracovat záznam z průběhu jednání 10. Sjezdu SDČR a rozeslat v elektronické
nebo tištěné podobě všem předsedům Krajských a Regionálních organizací SDČR.
7. Krajským radám zlepšit vzájemnou komunikaci, předávání zkušeností a nových poznatku
směřujících k rozvoji SDČR.
8. Předsedům Krajských organizací SDČR zvýšit na tlak státní a politickou reprezentaci na úrovni
krajů, měst a obcí při prosazování požadavků důchodců, získávání grantů a dotací na pořádané
akce.
9. Delegátům 10. sjezdu SDČR informovat o průběhu 10. sjezdu SDČR, jeho výsledcích a
10. Členské základně SDČR, propagovat a publikovat výsledky své práce v místním tisku,
regionální televizi a v časopise Doba seniorů.
11. Republikový sjezd pověřuje Ústřední radu k provedení změn ve stanovách spočívajících v
nahrazení názvu SDČR a jeho organizačních jednotek ze současného „Svaz důchodců České
republiky, z. s.“ na „Senioři České republiky, z. s.“.

Stránka 1 z 1
Svaz důchodců České republiky, z. s. | zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 668
sídlo: Na bělidle 34, 150 00 Praha 5 | IČO: 00408182
web: www.sdcr.cz | e-mail: svazduchodcu@seznam.cz | telefon: +420 234 462 082–4

