
Uchwała nr 1/20 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 13 lipca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. 
 
Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu Mazowieckiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik  
do uchwały nr 1772/388/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2018 r. 
w sprawie Mazowieckiej Rady Seniorów oraz nadania jej regulaminu – uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r., w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Seniorów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 24 czerwca 2020 r. 

 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski  
 
Przewodniczący  
Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik  
do uchwały nr 1/20 
Mazowieckiej Rady 
Seniorów  
z 13 lipca 2020 r. 

 

Plan Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów w 2020 r. 
 

I. Proponowane terminy kolejnych posiedzeń Mazowieckiej Rady Seniorów (zwanej 

dalej „Radą”): 

1. 30 września 2020 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja); 

2. 2 grudnia 2020 r. – do rozważenia tryb zdalny (wideokonferencja). 

 

II. Funkcjonowanie Rady: 

1. Podział zadań wśród członków Rady. Proponowane pola działania: 

 aktywizacja osób starszych w dobie pandemii – nowe potrzeby, nowe działania; 

 Rady Seniorów i ich wsparcie w działaniu / 57 Rad Seniorów i Klubów Seniora /; 

 problematyka zdrowotna; 

 edukacja osób starszych / UTW / – wykorzystanie posiadanych narzędzi wsparcia 

oraz opiniowanie potrzeb środowiskowych w tym zakresie, wdrażanie nowych 

projektów; 

 wypoczynek i  rekreacja wśród seniorów Mazowsza / PZERiI / – stałe informacje  

od przedstawiciela – członka Rady, współpraca przy wdrażaniu projektów i dobrych 

praktyk; 

 zdrowie psychiczne i formy wsparcia seniorów na Mazowszu – monitorowanie 

wdrażanych działań i podejmowanych form wsparcia; 

 mazowieccy seniorzy w mediach na Mazowszu i w kraju / facebook, youtube, TV  

i radio /; 

 e-senior na Mazowszu / edukacja i formy wsparcia / Polska Akademia Nauk; 

 stałe podnoszenie kompetencji seniorów poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, 

seminariach organizowanych ze środków projektowych lub z dotacji  

– monitorowanie przez Radę potrzeb w tym zakresie poprzez stały punkt  

w obradach Rady; 

 powołanie grup eksperckich Rady, które przygotowywałyby opinie i materiały  

na posiedzenia (tj. referowanie danej problematyki w oparciu o wypracowane 

stanowisko celem ułatwienia pracy Rady); 

 udział członków Rady w organach przedstawicielskich województwa Mazowieckiego 

/ Sejmik, inne Rady i organy przedstawicielskie na Mazowszu /; 

 powołanie rzecznika prasowego Rady ds. kontaktów z mediami, telewizją, radiem, 

portalami społecznościowymi, multimediami; 

 stała ocena współpracy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Rady  

z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami (ocena realizacji projektów  

w kontekście dobrych praktyk dla środowiska seniorów); 

 podejmowanie stanowiska w sprawach realizacji przez władze ustawodawcze  

i wykonawcze polityki senioralnej i strategii działania w zakresie wsparcia osób 

starszych. 

2. Zebranie propozycji członków Rady do stworzenia w terminie do 25 września 2020 r.    

projektu Planu Pracy Rady w 2021 r. 

3. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady w 2021 r. i podjęcie uchwały na kolejnym posiedzeniu. 

 

 



III. Zagadnienia do uwzględnienia w pracach Rady do końca 2020 r. jako tematy 

wiodące: 

1. Ocena sytuacji w środowisku senioralnym na Mazowszu w okresie pandemii  

– propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

2. Opiniowanie projektów dokumentów w zakresie polityki senioralnej na Mazowszu 

przyjmowanych do końca roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w tym 

projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na 2021 rok"  

– propozycja podjęcia uchwały w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

3. Stanowisko Rady w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy  

o samorządzie województwa (druk nr 243 z 2020 r.) – propozycja podjęcia uchwały  

w tej sprawie na kolejnych posiedzeniach. 

4. Sprawozdanie członków Rady z pracy w organach przedstawicielskich i sektorach 

polityki senioralnej na Mazowszu / Sejmik, Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego 

Wieku, NGO, organizacje kombatanckie i inne /, w tym popularyzowanie idei 

wolontariatu senioralnego i dobrych praktyk senioralnych na Mazowszu. 

5. Wybór logotypu Rady, który stosowany będzie na dokumentach Rady  

oraz w informacjach dotyczących jej działalności – propozycja podjęcia uchwały w tej 

sprawie na kolejnych posiedzeniach. 


