PLAN PRACY WOLSKIEJ RADY SENIORÓW NA 2017 ROK

I.

ZADANIA STAŁE – STRATEGICZNE

1. Współpraca z Zarządem Urzędu Dzielnicy Wola w zakresie bieżącego
opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych oraz działań
dotyczących spraw ważnych dla seniorów. Udział w pracach
dzielnicowych zespołów zadaniowych.
2. Współpraca z Obywatelskim Parlamentem Seniorów oraz parlamentarną
Komisją Polityki Senioralnej.
3. Współdziałanie z Warszawską Radą Seniorów, dzielnicowymi i krajowymi
radami seniorów oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz osób starszych. Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach
mających na celu wymianę doświadczeń.
4. Rozwijanie form współpracy z mieszkańcami dzielnicy, monitorowanie
potrzeb seniorów, budowanie więzi środowiskowej i
międzypokoleniowej (stałe dyżury członków rady, spotkania
indywidualne i grupowe). Propagowanie i motywowanie do działań
prozdrowotnych i zachowania aktywności psychofizycznej seniorów.
5. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i
wykluczenia oraz walka ze stereotypami dot. osób starszych i
upowszechniania wizerunku seniora jako równouprawnionego
obywatela.
6. Promowanie wśród seniorów idei i zasad funkcjonowania budżetu
partycypacyjnego.

II.

ZADANIA ROBOCZE WNIESIONE PRZEZ ZESPOŁY
ZADANIOWE WOLSKIEJ RADY SENIORÓW NA 2017R

1. Wgląd w prace projektowe realizowanych na terenie dzielnicy inwestycji
(I-IV kw.2017r)
2. Uzyskanie rozeznania w sytuacji mieszkaniowej osób starszych na terenie
dzielnicy Wola (spotkanie z przedstawicielem ZGM). (I kw. 2017r)
3. Zapoznanie się z sytuacją seniorów przebywających zakładach
opiekuńczo - leczniczych. Sytuacja osób przebywających w ZOL.
(I-II kw. 2017r)
4. Zapoznanie się z działalnością Oddziału Geriatrycznego Szpitala
Wolskiego. (I-II kw.2017r)
5. Propagowanie i motywowanie do działań prozdrowotnych oraz
zachowania aktywności psychofizycznej seniorów. (I-IV kw.2017r)
6. Wypracowanie systemu informowania seniorów o możliwościach
zagospodarowania wolnego czasu – spotkania, odczyty, wydarzenia
kulturalne i sportowe, imprezy plenerowe, itp. (I-IV kw. 2017r)
7. Promowanie idei i zasad funkcjonowania budżetu partycypacyjnego
wśród seniorów. (I-II kw.2017r)
8. Własna działalność wydawnicza – ulotki, foldery, plakaty, itp. (I-IV
kw.2017r)
9. Współpraca z mediami, w tym z prasą lokalną, warszawską i
ogólnopolską w celu poprawy przepływu informacji o sprawach ważnych
dla seniorów. (I-IV kw.2017r)
10.Konsultowanie projektu budżetu Dzielnicy Warszawa Wola na 2018 rok
oraz ewentualnych korekt w budżecie na 2017 rok. ( W odpowiednim
czasie).
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11.Reagowanie na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Woli i
uwzględnianie ich w pracach Wolskiej Rady Seniorów.(I-IV kw.2017r)

12.Nawiązanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi w kierunku
zacieśnienia współpracy międzypokoleniowej. (I-IV kw.2017r)
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