Sprawozdanie z pracy Miejskiej Rady Seniorów I kadencji
w Nowym Mieście Lubawskim
w okresie od 2 X 2015 - X 2019r.
Szanowni Państwo
Miejska Rada Seniorów to organ pomocniczy i podmiot do współpracy w wymiarze partnerskim z samorządem lokalnym i społecznością w kształtowaniu
polityki senioralnej. Ma charakter konsultacyjny, opiniodawczo-doradczy i inicjatywny. Najważniejszym celem Rady jest integracja , wsparcie i reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów, współpraca z władzami miasta w przedstawianiu propozycji i inicjatyw w działaniu na rzecz seniorów, zgłaszanie uwag
do projektów aktów prawa miejscowego i wydawanie opinii oraz wniosków
służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów. Miejska Rada Seniorów nie
posiada, podobnie jak Młodzieżowa Rada Miasta, żadnych uprawnień
ustawodawczych. Nowomiejska Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady
Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24.04.2015r. Inauguracja wraz
z uroczystym ślubowaniem radnych - seniorów odbyła się w dniu 2 X 2015r.
Kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów zostali wytypowani przez
nowomiejskie środowiska seniorskie takie jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, klub seniora przy MOPS, Związek
Niewidomych, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa oraz Towarzystwa
Śpiewacze. Łącznie do Rady wybrano 10 Radnych. Przedstawicielem Burmistrza
w Radzie została Pani Lilia Karczyńska.
Podczas I sesji wybrano prezydium Rady w składzie:
Lech Bober – przewodniczący
Kazimierz Przybylski – V-ce przewodniczący
Janina Tykarska - sekretarz
W okresie sprawozdawczym odbywaliśmy systematycznie sesje Miejskiej Rady
Seniorów oraz zebrania i narady robocze, na których omawiane były zadania
statutowe Rady oraz sprawy bieżące.
Kierunki działania oraz dokonania Miejskiej Rady Seniorów I kadencji
przedstawię w punktach:
1) Działalność Rady rozpoczęliśmy konsultacjami do opracowania ramowego
planu działania Rady na lata 2015-2019, który został przedstawiony Radnym
i zatwierdzony na sesji Rady 24.02.2016r. na podstawie, którego opracowane
były roczne plany pracy Rady na kolejne lata.

2) Członkowie Miejskiej Rady Seniorów uczestniczą w obchodach lokalnych
świąt i uroczystości rocznicowych tj.: powrót naszego miasta do macierzy, Święto Flagi, Święta Niepodległości oraz kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej, Dni Nowego Miasta Lubawskiego. Przewodniczący Rady uczestniczy systematycznie w sesjach Rady Miejskiej.
3) Dużym osiągnięciem była inicjatywa MRS oraz pomoc w organizacji Nowomiejskich Dni Seniora wspólnie z Urzędem Miasta, Radnymi i Instytucjami
Kultury, Oświaty i Sportu oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4) Wdrożenie pomysłu i realizacja związana z wydaniem wersji lokalnej Ogólnopolskiej Karty Seniora, dzięki której nasi seniorzy mogą korzystać ze zniżek w
wybranych punktach usługowych, jednostkach handlowych, gastronomicznych
oraz placówkach związanych z ochroną zdrowia. Przy merytorycznym wsparciu
Stowarzyszenia MANKO z Krakowa.
5) Dzięki wspólnym działaniom z władzami miasta oraz wspomnianym
Stowarzyszeniem MANKO stworzyliśmy warunki do nadania naszemu miastu
tytułu „miasta przyjaznego seniorom”.
6) Miejska Rada Seniorów opiniowała i popierała starania władz miasta przy
wprowadzeniu Karty Seniora, Koperty Życia i Teleopieki oraz powstania placówki dziennego pobytu dla seniorów, które działają ułatwiając życie naszym
seniorom i ich najbliższym.
7) Miejska Rada Seniorów podjęła się opracowania oraz wydania w formie broszury poradnika nowomiejskiego seniora przy wsparciu przez oddział BNP PARIBAS w Nowym Mieście Lubawskim.
8) Miejska Rada Seniorów ustawicznie współpracuje z różnymi podmiotami
w obszarze polityki senioralnej w celu aktywizacji intelektualnej i edukacji seniorów. Byliśmy organizatorem lub współorganizatorem szkoleń
z tematyki dotyczącej m.in. praw konsumenta, bezpieczeństwa pożarowego,
prawa spadkowego oraz cyklu tematów pod wspólnym tytułem „Bądź zdrowy
seniorze”. Promujemy również aktywizacje cyfrową seniorów, m.in. poprzez
udział w projektach „E-kompetencje bez barier” i „Moje finanse i transakcje
w sieci”
9) Istotnym elementem naszego działania jest współpraca międzypokoleniowa
wyrazem tego było podjęcie uchwały o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta
oraz zorganizowanie Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej
wspólnie z młodzieżą i nauczycielami nowomiejskiego Liceum im. Cypriana Kamila Norwida.

10) Podjęliśmy z inicjatywy burmistrza organizację nowomiejskiej Senioriady,
którą organizujemy wspólnie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
11) Udział członków Miejskiej Rady Seniorów w różnorodnych formach (konferencje – regionalne i ogólnopolskie oraz warsztaty) szkoleniach mających na
celu zdobycie nowych wiadomości oraz wymiany doświadczeń między Radami
w regionie i w całym kraju.
12) W celu przekazywania informacji o naszej pracy powołaliśmy Rzecznika prasowego oraz prowadzimy swoją stronę internetową. Współpracujemy również
z lokalnymi mediami oraz referatem promocji i współpracy zagranicznej miasta
oraz Referatem Oświaty, Kultury i Sportu.
13) Przeprowadziliśmy jako Rada konkursy „Aktywny senior” oraz „Miejsce
przyjazne seniorom”, nadmieniam, że w zainicjonowanym w ostatnim roku
konkursie zwyciężyła Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej wyniki w/w konkursów były ogłaszane na kolejnych edycjach nowomiejskich
DniachSeniora.
14) W lipcu ubiegłego roku wzięliśmy udział w warsztatach medialnoobywatelskich w Solecznikach na Litwie, gdzie zaprezentowaliśmy działania naszych władz na rzecz seniorów w ramach projektu „Miasto przyjazne seniorom”.
15) Przewodniczący naszej Rady został wybrany na członka Wojewódzkiej
-Społecznej Rady Seniorów Warmii i Mazur przy Marszałku województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie uczestniczy w jej pracach.
16) Miejska Rada Seniorów sukcesywnie zgłasza burmistrzowi miasta i jego
służbom miejsca stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa seniorów oraz
możliwość uczynienia miejsc i obiektów bardziej nam przyjaznych.
17) W ubiegłym roku zgłosiliśmy pomysł wprowadzenia pilotażowo bezpłatnych
szczepień dla grupy seniorów przeciw grypie.
18) W miesiącu listopadzie i grudniu, w związku z kończącą się I kadencją Miejskiej Rady Seniorów wyłoniliśmy kandydatów na II kadencję. Wyłonieni
kandydaci wzięli udział w szkoleniu kandydatów w Lidzbarku Warmińskim.
Środki oraz organizację szkolenia zapewniła nam Federacja Osób Starszych
w Olsztynie w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu związanego
z organizacją szkolenia.

Podsumowując powyższe sprawozdanie chcę odnieść się do głównego zadania
Rad Seniorów, czyli do roli opiniotwórczej, doradczej, inicjatywnej, a niekiedy
mediacyjnej. Powinno to być kierunkiem do dalszej naszej pracy. Nawiązując do
wypowiedzi Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów
Barbary Szafraniec, że Rady Seniorów nie są do umilania życia seniorom, lecz do
wypełniania merytorycznych zadań wynikających ze statutu Rad Seniorów.
Kończąc sprawozdanie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że Miejska Rada Seniorów została powołana,
że działa już 4 lata i myślę, że dobrze służy naszym nowomiejskim seniorom.
Dziękując mam na uwadze Radnych miejskich z przewodniczącym ubiegłej
i obecnej kadencji, władze miasta z Panem burmistrzem, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz pracowników Urzędu Miejskiego.
Na zakończenie zwracam się do Radnych Miejskiej Rady Seniorów I kadencji z
podziękowaniem za pracę, zaangażowanie oraz społeczne działanie w pracę
naszej Rady.
Myślę, że nowo powołana wybrana Rada II kadencji będzie kontynuowała nasze
dobre rozwiązania oraz podejmie nowe wyzwania i problem, które będą dobrze
służyły naszym nowomiejskim seniorom.

Dziękuję za uwagę.

Bardzo proszę państwa Radnych o przyjęcie okolicznościowych podziękowań za
pracę w naszej Radzie w I kadencji.
Dziękując Radnym I kadencji nie możemy zapomnieć o Świętej Pamięci
Mirosławie Piwowarczyk, aktywnej Radnej, która wniosła wiele pomysłów
i działań w pracy naszej Rady.
Bardzo proszę o uczczenie jej pamięci chwilą ciszy.
Dziękuję.

