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Iniciativa Pirátské strany zaměřená na spolupráci 

a porozumění mezi generacemi
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“Senioři na palubě si kladou za cíl 
zapojit aktivní seniory do veřejného 
a politického dění, aby byl slyšet 
i jejich hlas. Piráti koneckonců 
rozhodně nejsou jen stranou 
mladých a jen pro mladé: v 40 
letech už sám nejsem nejmladší 
a na palubě máme celou řadu 
starších a zkušených lidí.”

Ivan Bartoš, 
předseda Pirátské strany

Senioři na palubě
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… aneb jak se plavit do 
budoucnosti společně 

Hlavním smyslem 
iniciativy Senioři na 
palubě je prohloubit 
spolupráci mezi 
generacemi a přiblížit 
Pirátskou stranu a její 
programovou nabídku 
starším ročníkům.
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> Senioři na palubě vznikli jako iniciativa “zdola”. 
Navazují na facebooková stránku Piráti pro máti.

> Od podzimu 2020 projekt připravujeme a oslovujeme 
odborníky a organizujeme dobrovolníky.

> Máme za sebou desítky on-line akcí (přednášky, 
besedy, i tzv. Seniorské podpalubí). 

> Spustili jsme web seniori.pirati.cz, vydáváme 
e-mailový zpravodaj, jsme na Facebooku.

Vznik projektu
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> V regionech vznikají tzv. Paluby - mezigenerační kluby.

> Máme pravidelné online aktivity (Na Palubě s Olgou, 
Seniorské podpalubí a další).

> Probíhá příprava volebního programu za účasti 
seniorů.

> Je velký zájem o práci anti-dezinformačního týmů.

> Aktivně se do našich akcí zapojují stovky lidí.

> Na webu a sociálních sítích oslovujeme pravidelně 
tisíce lidí všech věkových skupin (nejen seniorů!)

Kde jsme teď
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> S ohledem na vývoj pandemie COVID-19 připravujeme i 
rozšíření aktivit v regionech.

> Chystáme společné akce se všemi generacemi.

> Pokračuje příprava a připomínkování volebního 
programu. 

> Rozšiřuje se anti-dezinformační tým. Připravujeme 
informační databázi odpovědí na hoaxy.

Co nás čeká

5



pirati.cz

Prohloubit mezigenerační spolupráci a přiblížit Piráty, 
jejich práci a program seniorům.

> Pilíř 1: Organizovat společné mezigenerační aktivity 
v regionech

> Pilíř 2: Zapojit seniory do boje proti pomluvám 
a nepravdivým zprávám na internetu.

> Pilíř 3: Připravit kvalitní volební program 
pro všechny generace.

Co chceme
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> V regionech vznikají tzv. Paluby - mezigenerační kluby

> Organizujeme celostátní i regionální akce. Zatím vše 
probíhá online:

> Na palubě s Olgou Richterovou a hosty

> Seniorské podpalubí - neformální setkávání

> Jazykové a zájmové kroužky a přednášky, 
cestovatelské přednášky + besedy s poslanci

> Besedy a vzdělávání (práva pacient, léčebné konopí 
a další) 

Pilíř 1: Mezigenerační spolupráce
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The Pub - páteční anglická konverzace

Pilíř 1: Mezigenerační spolupráce
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> Funguje tzv. anti-dezinformační tým, do kterého 
jsou zapojeni senioři.

> Zaměřujeme se na prevenci a vyvracení lží 
a dezinformací.

> Sbíráme a vyhodnocujeme nepravdivé zprávy 
a řetězové maily.

> Další informace na seniori.pirati.cz/hoaxy

Pilíř 2: Senioři proti dezinformacím
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Společná přípravná skupina se zástupci seniorů, odborníků 
a zástupců koalice Piráti a Starostové

Pilíř 3: Program pro všechny generace
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> Zdraví (zdravotní gramotnost, prevence)

> Aktivní život a mezigenerační spolupráce

> Důstojný život člověka odkázaného na pomoc a systém

Konkrétní příklad

> Kodex přístupnosti kultury pro seniory

> Podpora kulturních aktivit seniorů

Hlavní témata připravovaného programu
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> Jsou Senioři na palubě jen předvolební tah?
Ne. Iniciativa je zaměřená na prohloubení mezigenerační spolupráce a 
bude pokračovat i po volbách. 

> Kdo se angažuje v projektu?
Politickým garantem je Olga Richterová. Chod má na starosti tříčlenný tým 
a ambasadoři v regionech. Do přípravy programu jsou zapojeni také 
členové a příznivci STAN. 

> Jak se mohu zapojit?
Pomáhejte s organizací Palub (mezigenerační kluby v regionech). 
Odborníci se mohou zapojit do tvorby volebního programu nebo v rámci 
vzdělávacích aktivit. Bojujte s námi proti dezinformacím o Pirátech.

> Kde získám další informace?
Sledujte web seniori.pirati.cz a náš Facebook. Přihlaste se k odběru 
e-mailového zpravodaje (seniori.pirati.cz/zpravodaj).

Nejčastější otázky a odpovědi
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seniori.pirati.cz/kontakty, seniori@pirati.cz

https://seniori.pirati.cz/kontakty/

