
Uchwała nr 2/21 

Mazowieckiej Rady Seniorów 

z 24 marca 2021 r. 

 

w sprawie koncepcji działania Mazowieckiej Rady Seniorów w zakresie 

inicjowania,  wdrażania i pomocy w realizacji sieciowania regionalnych  

rad seniorów oraz dalszego czerpania doświadczeń w zakresie polityki 

senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej na podstawie przykładów 

dobrych praktyk 
 
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 regulaminu1, w związku  
z uchwałą nr 3/20 Mazowieckiej Rady Seniorów z 21 października 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Planu Pracy Mazowieckiej Rady Seniorów na 2021 r. – uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się koncepcję działania Mazowieckiej Rady Seniorów w zakresie inicjowania,  

wdrażania i pomocy w realizacji sieciowania regionalnych rad seniorów oraz dalszego 

czerpania doświadczeń w zakresie polityki senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej 

na podstawie przykładów dobrych praktyk, określoną w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Mazowieckiej Rady Seniorów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

/-/ Tadeusz Lempkowski  

Przewodniczący 
Mazowieckiej Rady Seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1 Zmienionej uchwałą nr 355/213/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2021 r. 



Załącznik  
do uchwały nr 2/21 
Mazowieckiej Rady Seniorów  
z 24 marca 2021 r. 

 
Koncepcja działania Mazowieckiej Rady Seniorów w zakresie inicjowania, wdrażania  
i pomocy w realizacji sieciowania regionalnych rad seniorów oraz dalszego czerpania 
doświadczeń w zakresie polityki senioralnej w innych krajach Unii Europejskiej  
na podstawie przykładów dobrych praktyk 
 
Działania podejmowane przez członków Mazowieckiej Rady Seniorów będą skierowane  
na  wzmocnienie  rzeczywistego udział osób starszych, korzystając z bogatych doświadczeń  
realizowanych w regionach na rzecz polityki senioralnej, w tym w zakresie polityki 
społecznej. 
 
Przewidujemy nasz udział i współdziałanie ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami  
we współtworzeniu wojewódzkich strategii polityki społecznej, wspieraniu powstawania  
programów strategii polityki senioralnej, powoływaniu rad seniorów oraz sieciowaniu lokalnej 
współpracy w zakresie wzmacniania głosu mniej aktywnych osób starszych.  
 
Będziemy inicjowali powstawanie ogólnopolskich i europejskich programów skierowanych  
do osób starszych, a także współuczestnictwo w projektach realizowanych przez kraje  
Unii Europejskiej. 
 
Wsparciem naszych działań mogą być wizyty studyjne i wymiana doświadczeń w ramach 
dobrych praktyk w kraju i za granicą. 
 
Planujemy organizowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych i międzynarodowych  
we współpracy z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi w systemie stacjonarnym  
i on-line. 
 

 
 
 
 
 


