Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi
„Programu działań na rzecz seniorów na lata 2016 – 2020 w Mieście Suwałki”
Podmiot zgłaszający – Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Lp
.
1.

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
Uzasadnienie do
wprowadzenia zmian

proponowana zmiana zapisu
dotychczasowy zapis:
lub treść nowego zapisu:
IV. 3.3 Rehabilitacja lecznicza
Świadczenia w rodzaju rehabilitacji Dodanie zwrotu „m.in.” pozwala
Świadczenia
w
rodzaju leczniczej w Suwałkach świadczą na uwzględnienie także innych
podmiotów zajmujących się
rehabilitacji
leczniczej
w m.in.:
rehabilitacją leczniczą.
Suwałkach świadczą:

2.

V.6 Strona www.senior.pl; Profil
Suwalskiej
Rady
Seniorów
Facebook
Strony: www.senior.pl oraz Profil
Suwalskiej Rady Seniorów na
Facebooku to uruchomione w 2015
roku
narzędzia
komunikacji
tworzone przez seniorów i dla
seniorów.

3.

V. 8 Inne przykładowe formy
aktywności
W suwalskiej przestrzeni coraz
częściej widoczne są indywidualne
osoby jak i grupy osób uprawiające
Nordic walking, piesze wędrówki

V.6 Strona
www.seniorzy.pogodnesuwalki.pl;
Profil Suwalskiej Rady Seniorów
Facebook
Strona
www.seniorzy.pogodnesuwalki.pl
oraz Profil Suwalskiej Rady
Seniorów na Facebooku to
uruchomione w 2015 roku
narzędzia komunikacji tworzone
przez seniorów i dla seniorów.
W suwalskiej przestrzeni coraz
częściej widoczne są indywidualne
osoby jak i grupy osób uprawiające
Nordic walking, piesze wędrówki
lub jazdę rowerem. Seniorzy
zgłaszają
projekty
do
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Stanowisko Prezydenta Miasta
Suwałk - uzasadnienie
Propozycja przyjęta.

Właściwy adres strony
internetowej Suwalskiej Rady
Seniorów.

Propozycja przyjęta.

Właściwszy zapis dotyczący
Suwalskiego Budżetu
Obywatelskiego.

Propozycja przyjęta.
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4.

5.

6.

7.

lub jazdę rowerom. Aktywność i
pomysły seniorów są również
brane pod uwagę przy tworzeniu
budżetu obywatelskiego. Katalog
ofert dla seniorów jest cały czas
otwarty.
V. 9 Organizacje pozarządowe i
inne podmioty działające na
rzecz
suwalskich
seniorów
W Suwałkach funkcjonuje ok. 15
organizacji
pozarządowych
działających na rzecz seniorów i
osób niepełnosprawnych, (…)
VI. 2 Bezpieczeństwo i pomoc
społeczna
(2.)
Informowanie
z
wykorzystaniem
różnorodnych
źródeł o potrzebach stosowania
odblasków oraz wyposażenia osób
starszych w odblaski (nieodpłatnie
lub za 1 zł).
VI. 3 Udział Seniorów w życiu
społecznym
(2.) szkolenia technologiczne
(wsparcie dla „Latarników” –
młodsi uczą seniorów);

Suwalskiego
Budżetu
Obywatelskiego. Katalog ofert dla
seniorów jest cały czas otwarty.

W Suwałkach funkcjonuje ok. 20 Uściślenie liczby organizacji
organizacji
pozarządowych zajmujących się seniorami.
działających na rzecz seniorów i
osób niepełnosprawnych, (…)

Propozycja przyjęta.

Informowanie z wykorzystaniem Nieuzasadniona konkretna
różnorodnych źródeł o potrzebach opłata.
stosowania
odblasków
oraz
wyposażenia osób starszych w
odblaski (nieodpłatnie lub za
symboliczną opłatę).

Propozycja przyjęta.

(2.) szkolenia technologiczne;

Propozycja przyjęta.

Nie ma potrzeby wyróżniania
jednego konkretnego projektu.

VI. 3 Udział Seniorów w życiu 5. Bariery w Internecie
Bariery w dostępie do Internetu
społecznym
- dostosowanie do Krajowych są szczególnie dotkliwe w
Brak
Ram Interoperacyjności
przypadku osób zagrożonych
wykluczeniem, jak seniorzy.
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Propozycja przyjęta.

3
8.

VI. 4 Komunikacja i integracja
międzypokoleniowa
4. Brak cyklicznych programów
radiowych
i
telewizyjnych
współtworzonych przez osoby
starsze w mediach.
- Współtworzenie przez osoby
starsze cyklicznych programów
w mediach.

4. Brak programów radiowych i
telewizyjnych współtworzonych
przez osoby starsze w mediach.
- Współtworzenie przez osoby
starsze programów w mediach.

Cykliczność programów może
być trudna do osiągnięcia,
ponieważ media nie muszą być
zainteresowane cykliczną formą.

9.

VII. 2 Cel strategiczny 2:
Zapewnienie
bezpieczeństwa
osób starszych
Planowani realizatorzy:
Miasto Suwałki
NGO
SRS
Policja
media

Planowani realizatorzy:
Miasto Suwałki
NGO
SRS
służby mundurowe
media

Zapis pozwoli na rozszerzenie
Propozycja przyjęta.
grupy o inne służby mundurowe.

10.

Cel strategiczny 4: Poprawa
jakości komunikacji
1.1 Działania informacyjne
dostosowane do osób starszych (w
tym: z udziałem osób starszych):
- formy tradycyjne (np. gazeta,
drukowanie wkładki
w DwuTygodniku Suwalskim
dedykowanej seniorom,
program TV lub radiowy), (…)

1.1 Działania informacyjne
dostosowane do osób starszych (w
tym: z udziałem osób starszych):
- formy tradycyjne (np. artykuły w
prasie, programy w TV, audycje
radiowe, dedykowane seniorom),
(…)

Ogólny zapis wydaje się być
właściwszy.
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Propozycja przyjęta.

Propozycja przyjęta.
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11.

12.

Cel operacyjny 2. Zwiększenie
poziomu
komunikacji
osób
starszych z otoczeniem
Popularyzacja
wśród
osób
starszych wiedzy na temat nowych
technologii i ich wykorzystania
(np.
poprzez
organizowanie
techklubów,
kawiarenek,
webinariów,
szkoleń
oneline,
pracowni cyfrowych dla osób
starszych).
VIII.
PLANOWANI
REALIZATORZY PRORAMU
Zakłada się, że realizatorami
Programu Działań Na Rzecz
Seniorów na lata 2016-2020 w
Mieście Suwałki będą: Urząd
Miejski w Suwałkach oraz jego
jednostki organizacyjne, w tym:
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Dom
Pomocy
Społecznej „Kalina”, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Suwalski
Ośrodek
Kultury,
Biblioteka
Publiczna im. M. Konopnickiej,
Muzeum Okręgowe, przedszkola,
szkoły,
uczelnie
oraz
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej,
podmioty
działalności leczniczej, organizacje
pozarządowe, Kościoły i związki
wyznaniowe, podmioty ekonomii

Popularyzacja
wśród
osób
starszych wiedzy na temat nowych
technologii i ich wykorzystania
(np.
poprzez
organizowanie
klubów, kawiarenek, webinariów,
szkoleń
online,
pracowni
cyfrowych dla osób starszych).

Techkluby to forma
popularyzacji nowoczesnych
technologii skierowana do
wszystkich, nie tylko do
seniorów. Dlatego bardziej
odpowiednie byłoby słowo
„kluby”.
Błąd literowy

Propozycja przyjęta.

Zakłada się, że realizatorami
Programu Działań Na Rzecz
Seniorów na lata 2016-2020 w
Mieście Suwałki będą: Urząd
Miejski w Suwałkach oraz jego
jednostki organizacyjne, w tym:
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej,
Dom
Pomocy
Społecznej „Kalina”, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Suwalski
Ośrodek
Kultury,
Biblioteka
Publiczna im. M. Konopnickiej,
Muzeum Okręgowe, przedszkola,
szkoły,
uczelnie
oraz
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej, podmioty działalności
leczniczej,
organizacje
pozarządowe, Kościoły i związki
wyznaniowe, podmioty ekonomii
społecznej,
Suwalska
Rada
Seniorów, spółdzielnie i wspólnoty

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych nie jest
samodzielnym podmiotem,
prowadzą je organizacje
pozarządowe wyłonione w
konkursie.

Propozycja przyjęta.
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13.

społecznej,
Suwalska
Rada
Seniorów, Centrum Wspierania
Organizacji
Pozarządowych,
spółdzielnie
i
wspólnoty
mieszkaniowe,
media,
wolontariusze,
grupy
samopomocowe,
grupy
nieformalne i partnerzy biznesowi.
Lista partnerów Programu jest
otwarta.
IX.
FINANSOWANIE
PROGRAMU
- środki własne organizacji,
fundacji i innych podmiotów, w
tym partnerów biznesowych.

mieszkaniowe,
media,
wolontariusze,
grupy
samopomocowe, grupy nieformalne
i partnerzy biznesowi. Lista
partnerów Programu jest otwarta.

- środki własne organizacji
pozarządowych i innych
podmiotów, w tym partnerów
biznesowych.

Fundacje są również
organizacjami pozarządowymi.

Podmiot zgłaszający – Suwalska Rada Seniorów
5

Propozycja przyjęta.
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Lp
.
1.

2.

Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
Uzasadnienie do
proponowana zmiana zapisu
wprowadzenia zmian
dotychczasowy zapis:
lub treść nowego zapisu:
str. 5, s. 21.
Zamiast
słowa
„konferencja” Właściwszy termin.
(…)
konferencji powinno być debata-seminarium.
pn. „Aktywność nie idzie na
emeryturę. Suwalski samorząd i
Suwalska Rada Seniorów wobec
problemów
starzejącego
się
społeczeństwa lokalnego”
V.
2
Suwalskie
Centrum Członkowie
Suwalskiej
Rady Uzupełnienie wykazu działań,
Inicjatyw Senioralnych
Seniorów w ramach wolontariatu prowadzonych w SCIS.
Od 15 października 2015 r. w prowadzą
również
działania
aktywizujące
seniorów,
tj.
siedzibie
Rady,
przy
ul.
Ciesielskiej 5 działa Suwalskie warsztaty dziennikarskie, warsztaty
artystyczne, porady psychologa,
Centrum
Inicjatyw
porady kosmetologa, spotkania z
Senioralnych.
W
Centrum ciekawymi
ludźmi
podejmowane są działania mające SENIOR-CAFE,
warsztaty
na celu poprawę jakości życia bluesowe. Prowadzone są też
suwalskich seniorów, a także działania w celu wypracowania
umożliwienie
im
większego wolontariatu międzypokoleniowego
uczestnictwa w życiu społecznym, we współpracy ze studentami
Państwowej
Wyższej
Szkoły
kulturalnym, edukacji, profilaktyce
Zawodowej w Suwałkach.
zdrowotnej,
wypoczynku
i
rekreacji. SCIS ma także służyć
ułatwieniu kontaktów między
seniorami, umożliwieniu wymiany
informacji,
inicjowaniu
i
6

Stanowisko Prezydenta Miasta
Suwałk - uzasadnienie
Propozycja przyjęta.

Propozycja przyjęta.
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3.

wspieraniu działań na rzecz
seniorów oraz budowaniu dobrych
praktyk. Regularnie pełnią tam
dyżury członkowie Suwalskiej
Rady Seniorów.
Brak
V. 9 Organizacje pozarządowe i
inne podmioty działające na
rzecz
suwalskich seniorów
W Suwałkach funkcjonuje ok. 15
organizacji
pozarządowych
działających na rzecz seniorów i
osób niepełnosprawnych, które
proponują aktywne zajęcia oraz
efektywne spędzanie czasu –
oferują
odpowiednią
dawkę
kultury, rozrywki oraz stwarzają
szerokie możliwości samorealizacji
i budowania wzajemnych relacji.

Należy wymienić wszystkie
organizacje pozarządowe i inne
podmioty działające na rzecz
suwalskich seniorów. Będzie to
nobilitacja dla tych firm.

Sporządziła: Agnieszka Szyszko,
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Suwałki, 14 czerwca 2016 r.
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Należy wymienić wszystkie
organizacje pozarządowe i inne
podmioty działające na rzecz
suwalskich seniorów. Będzie to
nobilitacja dla tych firm.

Propozycja odrzucona. Istnieje
ryzyko, że pominięta zostanie
jakaś organizacja, czy podmiot,
działające na rzecz seniorów.

