Plan pracy Rady Seniorów Gminy Mieroszów
na lata 2019 – 2023
1. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla Seniorów:
•

wykorzystanie istniejących stron internetowych np. stron Gminy Mieroszów, na którym
będzie kalendarium wydarzeń, programy działań na rzecz seniorów oraz aktualne
wydarzenia;

•

umieszczenie aktualnych informacji w lokalnej prasie;

•

utworzenie na terenie Mieroszowskiego Centrum Kultury „Skrzynki pomysłów i wniosków
Seniorów” w celu polepszenia sytuacji mieszkańcom w wieku 60+;

•

ustalenie form współpracy z instytucjami w działaniach na rzecz osób starszych: OPS,
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Wspierania Seniorów
„MELA” oraz „MUSEIN”;

•

dążenie do utworzenia Gminnej Sieci Organizacji Senioralnych;

•

udział członków Rady w komisjach jako organ doradczo – opiniujący w sprawach
dotyczących jakości życia osób w starszym wieku np.: w Komisji ds. przydziału lokali
w zasobach komunalnych;

2. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta Mieroszów, rocznych
zadań ujmowanych w budżecie miasta w zakresie:
•

mieszkalnictwa (pomocy w zamianie mieszkań), budowa mieszań przystosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych;

•

spowodowanie

zwiększenia

ilości

kopert dla

niepełnosprawnych przed sieciami

handlowymi;
•

rozwoju infrastruktury rekreacyjnej w tym: budowa ścieżek rowerowych i spacerowych;

•

lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. siłownie na świeżym powietrzu;

•

ławeczki w parkach i na skwerach, placach zabaw na których są umieszczone opisy prostych
ćwiczeń, które może wykonywać seniorów podczas odpoczynku w parku;

•

opieki socjalnej (rozwój placówek opieki – Dom Dziennego Pobytu);

•

udział w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Mieroszów.
4. Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku
starości, wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych i przyczynianie się do
powrotu sensu i radości życia osobom osamotnionym, poprzez współpracę z mediami,
szeroką informację o działaniach na rzecz Seniorów i o działaniach samych Seniorów
w różnych sferach życia społecznego oraz przeglądy twórczości seniorów, w tym:

włączanie się Seniorów do organizacji i uczestnictwa w imprezach cyklicznych:
DZIEŃ WSPÓŁPRACY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
- w czasie takiego dnia odbywałyby się prelekcje dla Seniorów oraz wiele wydarzeń
artystyczno – kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych;
DZIEŃ SENIORA – SENIORALIA
- inicjowanie przedsięwzięć w miesiącu październiku, który jest miesiącem osób starszych,
w tym obchodów Dnia Osób Starszych, który przez ONZ ustalony został na 1 października;
Wspieranie działań na rzecz utworzenia „Mobilnego Centrum Aktywności Seniora”
- świetlice wiejskie, współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, współpraca
z organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
5. Podjęcie działań na rzecz utworzenia Centrum Socjalno – Integracyjnego – wystąpienie
do władz samorządowych gminy z inicjatywą o patronat nad tymi dzianiami.
6. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, w tym:
•

analiza zagrożeń osób starszych,

•

realizacja programów profilaktycznych w stosunku do osób starszych, w zakresie:
samoobrony, unikania stania się ofiarą przestępstw, bezpiecznych zachowań w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia, prowadzonych przez:
1) Policję,
2) Straż Pożarną,
3) Pogotowie ratunkowe.

•

edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w finansach i innych sferach życia;

•

poziom świadomości osób starszych w zakresie praw konsumenckich oraz sposobu ich
ochrony i ochrony przed oszustami, naciągaczami i domokrążcami oferującymi „atrakcyjne”
przedmioty, usługi, pożyczki.

7. Udział w spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach podmiotów zajmujących
się problematyką osób starszych.
8. Nawiązanie współpracy z Radami Seniorów funkcjonującymi w ościennych gminach
i innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
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