
RAMOWY PLAN PRACY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W JELENIEJ GÓRZE 

NA OKRES KADENCJI 

 

I. Integrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów w Mieście takich jak organizacje 
pozarządowe, kluby seniorów, zarządy osiedlowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne instytucje, w 
tym: 

 1. Zebranie na bieżąco danych o organizacjach i instytucjach zajmujących się sprawami seniorów, 
o realizowanych przez nie programach i projektach, 

2. Poddanie analizie i ocenie zapisów dot. spraw senioralnych w strategii Miasta oraz rocznych 
budżetach Miasta. 

3. Współpraca w zakresie przedsięwzięć, wymiana informacji, organizowanie wspólnych spotkań i 
narad z przedstawicielami organizacji senioralnych i władz Miasta. 

3. Wizyty w środowiskach senioralnych – rozpoznawanie terenu działań i specyfiki pracy. 

II. Przeprowadzenie badań dot. kondycji społecznej seniorów oraz ich potrzeb i oczekiwań we 
współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami, w tym: 

1. Opracowanie ankiety adresowanej do seniorów i do instytucji zajmujących się sprawami 
seniorów; 2. Zebranie i analiza danych uzyskanych z ankiet; 

3. Opracowanie wniosków i przekazanie ich merytorycznym podmiotom. 

III. Uczestniczenie w realizacji „Strategii rozwoju Miasta Jeleniej Góry”, rocznych zadaniach 
ujmowanych w budżecie miasta, w tym w zakresie: 

1. Mieszkalnictwa (przydział lokali mieszkalnych, pomoc w zamianie mieszkań, budowa mieszkań 
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych); 

2. Likwidacji barier architektonicznych; 

3. Usprawniania komunikacji i rozwoju publicznej komunikacji miejskiej; 

4. Rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w tym: 

1) budowy ścieżek rowerowych i spacerowych, połączenie istniejących ze sobą; 

2) lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. „siłownie na wolnym powietrzu”; 

3) opieki socjalnej (rozwój placówek opieki dziennej); 

4) udział w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego; 

5) opiniowanie aktów i uchwał dotyczących seniorów. 

IV. Ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu kwestii dotyczących potrzeb i 
oczekiwań osób starszych, w tym: 
1. Wydawanie opinii i formułowanie stanowisk służących rozwojowi działań na rzecz seniorów; 

2. Przyjmowanie propozycji i wniosków osób starszych dotyczących rozwoju miasta; 

3. Przedstawianie propozycji i wniosków dotyczących działań samorządu na rzecz ludzi starszych. 



  

V. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów, w tym: 

1. Utworzenie portalu internetowego (lub wykorzystanie istniejących), na której/których będzie 
kalendarium wydarzeń, programy działań na rzecz seniorów, aktualne wydarzenia, zaproszenia itp; 

2. Opracowanie informatora dla seniorów zawierającego podstawowe informacje przydatne 
seniorom (z zakresu zdrowia, opieki społecznej, poradnictwa prawnego, kultury, edukacji, praw do 
zniżek itp.); wydanie informatora w formie tradycyjnej i internetowej; 

3. Utworzenie na terenie Miasta „Skrzynek Pomysłów i Wniosków Seniorów”; 

4. Współpraca z miejskimi mediami. 


