SPRAWOZDANIE
z działalności Kieleckiej Rady Seniorów
w okresie 27.02 – 31.12.2018 r.
Kielecka Rada Seniorów (KRS) składa się z 15 osób. Powołana została
27.02.2018 r. Zarząd 3-osobowy: przewodniczący – Andrzej Ordysiński,
z-ca przewodniczącego – Elżbieta Iwan, sekretarz – Janina Łucak
W okresie od 27.02 – 31.12.2018r. odbyło się 9 posiedzeń członków
KRS, z których spisane zostały protokóły.
2. W w/w okresie podjęto 6 uchwał w następujących sprawach:
- wyboru Delegatów z KRS do Grupy Roboczej ds. polityki senioralnej
w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
- w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów,
- w sprawie wprowadzenia zmian do statutu o przedłużeniu kadencji,
- wydania „Informatora Kieleckiego Seniora”,
- o współpracy i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji programów
senioralnych na okres 5 lat z Radą Krakowskich Seniorów,
- wniosku „o postawieniu postumentu z popiersiem Bronisława Opałki”
Z różnych wydarzeń i spotkań spisanych zostało 7 notatek służbowych.
3. Wydaliśmy 13 pism.
4. Członkowie KRS pełnili 2-godzinne dyżury dwa razy w tygodniu po
2 osoby od dnia 24.04.2018 r. (tj. po otrzymaniu pomieszczenia na
Biuro w budynku MOPR przy ul. Kościuszki 25).
Łącznie odbyło się 61 dyżurów.
5. KRS nawiązała kontakt z Radą Krakowskich Seniorów – 19.05.2018r.
gościliśmy w Krakowie wymieniając doświadczenia ze swoich
działalności.
6. W dniu 6.06.2018 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Porozumienia
o Współpracy Rad Seniorów.
7. 18.08.2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej KRS
zorganizowała I Konferencję szkoleniową pt. „Seniorze, zadbaj o swoje
bezpieczeństwo”. W konferencji uczestniczyło około 120 osób.
8. W dniu 29.09.2018 r. Rada Krakowskich Seniorów przebywała
w Kielcach z rewizytą – podjęta została wówczas Uchwała o współpracy
i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji programów senioralnych
na okres 5 lat.
1.

10. W sierpniu wnioskowaliśmy o zmianę w Statucie KRS w zakresie
przedłużenia pierwszej kadencji.
Rada Miasta Kielce uchwałą Nr LXII /1379/2018 z dnia
18 października 2018 r. przedłużyła kadencję pierwszej Rady do
31 października 2019 r.
11. W dniach 29 - 30 października - dwie osoby z KRS (Janina Łucak
i Anna Pasternak) uczestniczyły w 2-dniowym bezpłatnym szkoleniu
w Krakowie nt. działalności rad seniorów. Uzyskane informacje
przekazały wszystkim członkom KRS podczas posiedzenia.
12.W dniu 26 listopada 2018 r. członkowie KRS uczestniczyli
w Kampanii społecznej „Biała wstążka” pt. „Senior – kocham, lubię,
szanuję, nie biję” zorganizowanej przez Gminę Kielce i MOPR
w Kielcach w Kieleckim Centrum Kultury.
Dwoje przedstawicieli KRS (Janina Łucak i Andrzej Ordysiński)
prowadzili konferansjerkę na w/w konferencji, w której uczestniczyło
ok. 600 osób w różnym wieku.
Sprawozdanie sporządziła Janina Łucak – sekretarz KRS
w dniu 15.01.2019 r.
Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:
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