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kontynuacja 

Główny cel działań 

Warszawska Rada Seniorów, zwana dalej „Radą" działa w celu poprawy jakości 

życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na 

terenie m.st. Warszawy (Statut WRS). 

Celem działania WRS, jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie 

i reprezentowanie ich zbiorowych interesów, poprzez ścisłą współpracę 

z władzami Warszawy oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się 

problemami osób starszych. 

Priorytety Warszawskiej Rady Seniorów na 2021 rok 

§1 
PRIORYTETY 

I. Zapewnienie skutecznego rzecznictwa spraw seniorów. 

W realizacji tego priorytetowego celu WRS będzie dążyć do 

wypracowania wspólnie z Miastem oraz w kontaktach z właściwym i 

organami władzy ustawodawczej RP rozwiązań, w tym inicjatyw 

legislacyjnych, pozwalających na skuteczne rozstrzyganie/ likwidowanie 

problemów zgłaszanych przez warszawskich seniorów ich 

przedstawicieli. 



li. Podjęcie starań prowadzących do uwzględniania w większym niż dotąd 

stopniu potrzeb i oczekiwań warszawskich seniorów, w tworzonych 

obecnie strategiczno-programowych dokumentach Miasta. 

W realizacji tego priorytetowego celu WRS będzie występowała do 

miasta o wypracowanie w stylu partycypacyjnym zintegrowanej polityki 

senioralnej, której podstawy zniknęły wraz z zakończeniem „ Programu 

Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020" oraz z zakończeniem 

,,Społecznej Strategii Warszawy na lata 2009 - 2020". 

Ili. Podjęcie działań w celu uzyskania realnego wsparcia ze strony Rady 

Warszawy i władz Miasta dla Warszawskiej Rady Seniorów 

i Dzielnicowych Rad Seniorów, w tym uzyskania większej pomocy 

w realizacji inicjatyw samorządu seniorów. 

W realizacji tego priorytetowego celu WRS będzie występowała o ocenę 

i poprawę jakości współpracy samorządu seniorów z miastem 

i dzielnicami. 

IV. Rozpoznanie możliwości udziału Warszawskiej Rady Seniorów 

w ogólnokrajowym i międzynarodowym ruchu senioralnym. 

Aby zrealizować ten priorytetowy cel WRS zbierze informacje, 

przeanalizuje korzyści związane z różnymi ofertami ruchu senioralnego 

i wystąpi do miasta o większe zaangażowanie w realizację tego celu. 

V. Podjęcie działań prowadzących do niwelowania dzielnicowych 

nierówności w zaspokajaniu potrzeb seniorów i w dostępie do usług. 

W realizacji tego priorytetowego celu WRS wystąpi do miasta 

o dokonanie analizy terytorialnych nierówności w zaspokajaniu potrzeb 

seniorów i dostępie do usług oraz będzie postulować rozwiązan i a 

prowadzące do ograniczenia tego negatywnego zjawiska. 

§2 

ZADANIA PROWADZĄCE DO REALIZACJI PRIORYTETÓW 

Realizacja Priorytetu I 

1. Działania mające na celu podniesienie rangi polityki senioralnej 

i umocnienie pozycj i WRS w strukturze samorządu m.st. Warszawy 



poprzez utworzenie stanowiska rzecznika/pełnomocnika seniorów 
przyporządkowanego gabinetowi Prezydenta Miasta. 

2. Zgodnie z§ 6, pkt 6. Statutu Warszawskiej Rady Seniorów, wspólnie 
z Radą Miasta i Zarządem Warszawy, wdrożenie obowiązku 

konsultowania i oceny projektów należących do sfery polityki senioralnej. 
(przygotowywanie tego przez właściwe komisje, biura i zespoły w/w 
struktur). 

3. Współpraca z dyrektorami wiodących Biur Urzędu Miasta oraz 
koordynatorami tworzonych strategii, programów i polityk 
ukierunkowanych na uwzględnianie w tych dokumentach, potrzeb 
i oczekiwań seniorów poprzez organizację spotkań konsultacyjnych 
i warsztatów. 
Podejmowanie przez WRS i dzielnicowe rady seniorów problemów 
zgłaszanych przez warszawskich seniorów i ich przedstawicieli oraz 
występowanie do Rady Warszawy i Zarządu Miasta z interwencjami 
i propozycjami rozwiązań. 

4. Nawiązanie i utrzymywanie stałych kontaktów z właściwymi komisjami 

Sejmu i Senatu oraz właściwymi Ministerstwami (Ministerstwem Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia) zajmującymi się 

szeroko pojętą tematyką osób starszych w celu przedstawiania 

stanowisk i opinii WRS. 

Realizacja Priorytetu li 

Priorytet li jest realizowany poprzez zadania 1,2,3 zapisane 

w Priorytecie I oraz poniższe zadania : 

1. Przygotowanie założeń i programu oraz organizacja V Semina rium 
Warszawskich Rad Seniorów, którego tematem wiodącym będzie 

zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego seniorów oraz 
przeciwdziałanie pogłębianiu się ubóstwa osób starszych w Wa rszawie. 

2. Analiza wniosków z ewaluacji programu Warszawa Przyjazna Seniorom 
2013-2020 i wnioskowanie o kontynuację programu wspierającego 

potrzeby warszawskich seniorów. 
3. Wystąpienie z wnioskiem WRS do Rady Warszawy o przygotowanie 

polityki senioralnej jako dokumentu strategicznego a do tego czasu 
przedłużenie obowiązywania „Programu Warszawa Przyjazna Seniorom. 

4. Monitorowanie i doprowadzenie do uwzględnienia przez Miasto 
polityki senioralnej w tworzonej obecnie Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. 



Realizacja Priorytetu Ili 

Priorytet jest realizowany częściowo poprzez zadania zapisane 

w Priorytecie I oraz następujące zadania : 

1. Rozważenie rozwiązania polegającego na przyporządkowaniu obsług i 

organizacyjnej WRS do zakresu działania Biura Radym.st. Warszawy 

2. Podjęcie starań o objęcie stałym patronatem Prezydenta 

i P rzewodniczącej Rady Miasta konkursu „Miejsce przyjazne seniorom" 

edycja 2021. 

3. Promocja działań WRS i DRS poprzez współpracę z odpowiednimi 

komisjami Rady Miasta st. Warszawy oraz przygotowywanie wspólnych 

komunikatów do mediów zajmujących się tematyką miejską. 

4. Wystąpienie do zarządów dzielnic m.st. Warszawy z apelem o tworzenie 

wa runków dla funkcjonowania dzielnicowych rad seniorów. 

5. Udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu 

przygotowywania wystąpień publicznych, prezentacji i argumentacji 

radnych z WRS i DRS. 

6. Występowanie z inicjatywą nagradzania osób najbardziej zasłużonych dla 

samorządu senioralnego oraz przyznawanie na dorocznym spotkaniu 

seniorów warszawskich wyróżnień dla osób i instytucji wspierających 

seniorów warszawskich. 

Realizacja Priorytetu IV 

1. Nawiązan ie współpracy z Radami Seniorów miast w RP. 

2. Zapoznanie się ze sposobem reprezentowania interesów osób starszych 

w stolicach innych państw europejskich i możliwościami wymiany 

doświadczeń w ramach współpracy Warszawy z innymi krajami. Kontakty 

z Wydziałem Współpracy z Zagranicą m.st. Warszawy, Komisją 

Samorządową i Kom isją Integracji Europejskiej. Bezpośrednie kontakty 

z najważniejszym i organizacjami senioralnymi w stolicach europejskich. 

Realizacja Priorytetu V. 

Kontynuacja działań w obsza rze wyrównywania dzielnicowych nierówności 

w dostępie seniorów do usług publicznych . 



1. Kontynuacja i intensyfikowanie współpracy WRS z dzielnicowymi radami 

seniorów oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

starszych. Rozpoznanie aktualnej sytuacji dotyczącej obecności 

organizacji senioralnych, ich liczby i charakteru na terenie m.st. 

Warszawy. Nawiązanie kontaktów z organizacjami senioralnymi w celu 

podjęcia współpracy. Organizacja warsztatów. 

2. Kontynuacja działań w obszarze wyrównywania dzielnicowych 

nierówności w dostępie seniorów do usług publicznych. 

3. Analiza wyników realizowanych projektów na rzecz seniorów. 

4. Promowanie współpracy międzypokoleniowej 

§3 
Kontynuacja stałych zadań WRS 

1. Współpraca z Prezydentem m.st. Warszawy, Radą Warszawy, Biurami 

pionu społecznego, Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej oraz z innymi 

jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy w zakresie bieżącego 

opiniowania i konsultowania projektów aktów prawnych oraz działań 

podejmowanych na rzecz seniorów. 

2. Wspieranie procesów konsultacyjnych, wzmacnianie zaangażowania 

obywatelskiego seniorów. 

3. Delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych oraz 

zespołów do spraw oceny realizacji zadań publicznych i budżetu 

obywatelskiego. 

4. Współpraca z dzielnicowymi radami seniorów oraz rozpatrywanie 

wniosków składanych przez te rady. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającym i na rzecz 

seniorów w zakresie inicjowania działań na rzecz seniorów i dialogu 

m iędzypokoleniowego . 

6. Podejmowanie systematycznych działań kształtujących pozytywny 

wizerunek seniorów oraz przeciwdziałanie wszelkim formom 

dyskryminacji, przemocy i wykluczenia. 

7. Współpraca z Branżowymi Komisjami Dialogu Społecznego 

i podejmowanie wspólnych działań na rzecz seniorów. 

8. Współpraca z Obywatelskim Parlamentem Seniorów, Sejmową Komisją 

Polityki Senioralnej, Ogólnopolskim Porozumieniem o Współpracy Rad 

Seniorów, Mazowieckim Porozumieniem Rad Seniorów oraz Mazowiecką 



Radą Seniorów. Udział delegatów/przedstawicieli WRS w pracach tych 

ciał oraz w konferencjach i spotkaniach realizowanych przez te 

i inne organizacje działające w kraju. 

9. Inicjowanie działań integrujących środowisko Seniorów poprzez 

współpracę z klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku, kołami 

emerytów informowanie o idei zasadach funkcjonowania 

Warszawskiej Rady Seniorów. 

10. Współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa w realizacji kolejnej edycj i 

Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. 

11. Zaangażowanie w przygotowanie i aktywny udział w Warszawskich 

Dniach Seniora, Warszawskiej Olimpiadzie Sportowej Seniorów i innych 

inicjatywach samorządu warszawskiego. 

12. Udział w uroczystościach rocznicowych z okazji rocznicy Powstania 

Warszawskiego i innych wydarzeniach organizowanych przez 

Urząd m. st. Warszawy. 

13. Kontakt z mediami i przygotowywanie artykułów promujących WRS 

w prasie. 

14. Udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach 

organizowanych na rzecz seniorów. 

15. Bieżąca realizacja zadań statutowych i regulaminowych takich jak: 

cykliczne posiedzenia WRS, zespołów zadaniowych, dyżury, 

sprawozdanie i plan pracy. 

PRZEWODNICZĄCA , 

w~t:K'W~,~~w f Małgorzata Żuber-Zielicz 


