
Warsztat SWOT - Rady Seniorów Dzielnicy Śródmieście w Warszawie 

MOCNE STRONY RADY SENIORÓW.  
 

1. Rada  została utworzona w maju 2018 rok. 
2.Mamy schemat zadaniowy, dwa zespoły zadaniowe, członkowie znają  strukturę. 
3. Mamy przedstawicielkę w WRS. 
4. Uczestniczymy w posiedzeniu Rady Dzielnicy i Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
5.Członkowie RS są wolontariuszami w warszawskich biegach, Ogrodach muzycznych.  
6. Zainicjowaliśmy wdrożenie "Recepty na zdrowie" i "pedicure leczniczy dla seniorów 75+ 
7. Prowadziliśmy dyżury dla seniorów w trzech miejscach ( Kawiarnia Międzypokoleniowa, Warsztat 
Warszawski, Centrum Jana Nowaka Jeziorańskiego. 
8. Stale współpracujemy dziennikarsko z Magazynem dla Seniorów "Pokolenia" 
9. Mamy bezpośrednie kontrakty z Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Zastępcą 
Burmistrza, przedstawicielami   Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. 
10. Aktywnie uczestniczymy w szkoleniach  MCPS  i Fundacji "Zaczyn" 
11.Na bieżąco prowadzimy stronę internetową na portalu WRS. 
12. Uczestniczymy w Mazowieckim Sejmiku Senioralnym, Sejmie  Senioralnym  (Nowy Dom 
poselskim), Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów (Muzeum Polin), Warszawskiej Olimpiadzie 
Seniorów. 
13. W radzie jest pięcioosobowa  grupa  niezwykle zaangażowana. 
14. Prezydium Rady jest bardzo aktywne. 
15. Przewodnicząca ma niezwykłą wiedzę i umiejętności  prowadzenia zespołu oraz posiedzeń. 
16. Członkowie  RS mają dużą wiedzę  i doświadczenie. 
 
SŁABE STRONY RADY SENIORÓW 
 
1. Brak zaangażowania w pracę wszystkich członków RS. 
2. Niezadawalający przepływ informacji, nie wszyscy mają Internet.. Brak Informacji zwrotnych 
3..Nie mamy loga, banera  
4. Nie wykorzystujemy wiedzy, doświadczenia członków.  
5. Brak stałego, systematycznego kontaktu z Zarządem Dzielnicy.  
6. Brak funduszy na działalność statutową ( wyjazdy, spotkania, opracowania, udział w konferencjach ). 
7. Brak współpracy z Radami Osiedli. 
8. Brak współpracy i innymi Radami Seniorów w Warszawie. 
9. Brak przestrzeni na sesjach do swobodnych rozmów np. opowiadanie o szkoleniach i aktywności członków itp. 
10. Nie dokończona Mapa zasobów Dzielnicy i potrzeb seniorów. 
11. Mała aktywność zespołu zadaniowego (kultura i sport). 
12. Rada nie wypracował MISII RS. 
 

SZANSE ZEWNETRZNE DO WYKORZYSTANIA 

 
1. Pogarszająca się sytuacji demograficzna (starzenie się społeczeństwa) zwiększa zapotrzebowanie 
na reprezentację środowiska  osób starszych. 
2. Istnienie Rad Osiedli i  Dzielnicowych Rad Seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów - możliwość 
współpracy i konsolidacji wysiłków seniorów. 
3. Wychodzące gazety np. Życie Śródmieścia  i magazyn Pokolenia dają możliwość  pisania artykułów, 
reprezentowanie poglądów. 
4.Istnienie organizacji pozarządowych stwarza możliwość nawiązania współpracy i starania się o 
fundusze na wspólne projekty. 
5. Przychylność władz Dzielnicy 
6. Dostępność korzystania z lokali organizacji i instytucji dzielnicowych 



7. Miasto Warszawa przeznacza znaczne fundusze na działalność na rzecz ludzi starszych (Biuro  
Pomocy i Projektów Społecznych ) 
8. MCPS, Fundacja Zaczyn i inne organizacje  organizują wydarzenia, szkolenia, konferencje, warsztaty 
9. Zaangażowanie niektórych posłów w sprawy senioralne. 
10. W nowym Sejmie wszystkie partie mają programy senioralne. 
 
 
ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE  
 

1. Niezbyt poważny  stosunek władz samorządowych do RS, nie traktowanie rady jak partnera. 
2. Brak konsultacji z radą zamierzeń dotyczących starszych mieszkańców dzielnicy. 
3. Brak jakichkolwiek środków finansowych na działalność rady.  
4. Nieznajomość roli i funkcji RS przez organy władzy dzielnicowej. 
5. Mniejsze dochody samorządu warszawskiego w przyszłości, a co za  tym idzie zmniejszenie 

środków na politykę senioralną. 
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