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Seniorský parlament nebo 
chcete-li rada seniorů 
Obecně prospěšná společnost „ Společně proti času „ 

iniciovala vznik seniorského parlamentu ve městě 

Chomutov. 

Důvodem bylo, že ve městě již pracuje dětský a studentský parlament, který úspěšně svými 

podněty a připomínkami napomáhá k řešení některých situací, které tyto věkové skupiny 

tíží. 

 Senioři se stávají významnou společenskou skupinou v celosvětovém měřítku, v rámci 

republiky, naše město nevyjímaje. 

 Senioři jsou nositeli cenných životních zkušeností a ty je třeba využít pro rozvoj a ve 

prospěch našeho města. 

 

Co je seniorský parlament 
 

Jedná se apolitický poradní orgán Magistrátu města Chomutova!!! 

Hlavním cílem parlamentu je podpořit spoluúčast seniorů na správě věcí veřejných našeho 

města. 

Jednání parlamentu vychází z návrhů, názorů a připomínek seniorů a z vlastních zjištění. 

Parlament si může zvát zástupce jednotlivých odborů, případně zástupce vedení Magistrátu 

města Chomutova k zodpovězení dotazů, připomínek. Dále je pak informuje o svých 

podnětech, které by mohly napomoci zlepšení životních podmínek ve městě. 

Parlament seniorů řeší i úkoly a náměty, o které je případně požádá primátor města. 

Zpracované podklady jsou předávány primátorovi města. 
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Jak se účastnit parlamentu 
 

Seniorský parlament je otevřený všem zájemcům z řad občanů města Chomutova. 

Účastí v parlamentu se občan, který se zasedání účastní, ničím nezavazuje Společnosti proti 

času o.p.s. 

Společnost funguje pouze jako garant a organizátor. 

Společnost koordinuje a domlouvá s magistrátem účast zástupců jednotlivých odborů, o 

jejichž přítomnost na zasedání je z řad občanů zájem.  

Setkání na magistrátu probíhají v intervalu 1x za dva až tři měsíce. 

Před setkáním na magistrátu (cca 7-10 dnů) v Domě dětí a mládeže Chomutov, se sejdou 

zájemci o účast. Zde zhodnotí předešlé setkání a připraví se na setkání nové. 

Společně proti času o.p.s. nijak nezasahuje do dotazů, připomínek, návrhů občanů  

(je jen na jejich rozhodnutí na co se chtějí zeptat, co chtějí zlepšit, co hodnotí pozitivně). 

Senioři usilují o vytváření příznivého mezigeneračního soužití. 

 

Podmínky účasti 
 

Přihlásit se na adrese společnosti: osobně, telefonicky, e-mailem 

Vyplnění dotazníku, kde se požaduje: 

Jméno a příjmení 

Rok narození 

Trvalé bydliště: musí být město Chomutov 

Kontakt: telefon, e-mailová adresa (z důvodu zasílání informací o setkáních) 


