Plan pracy Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych zatwierdzony przez
Prezydium Zespołu w dniu 9 maja 2012 r.

I.

Posiedzenia tematyczne Zespołu :

1. Tworzenie i realizacja programu wsparcia dla organizacji seniorskich
zapowiedzianego przez Premiera podczas Kongresu UTW – spotkanie z Min.
Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem – czerwiec 2012 (13 czerwca – 1 dzień
posiedzenia Senatu i posiedzenia Sejmu)
2. Konsultacje w sprawie zmian w ustawie o samorządzie gminnym ( ramy prawne dla
tworzenia rad seniorów)- z udziałem przedstawicieli istniejących Rad Seniorów,
samorządów, które je powołały oraz organizacji samorządowych. – lipiec 2012 (11
lipca – 1 dzień posiedzenia senatu i posiedzenia sejmu)
3. Monitorowanie prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.
– wrzesień 2012 r.(26 września – 1 dzień posiedzenia Sejmu, Senat ma przerwę
wakacyjną)
4. Problematyka seniorska w nowej perspektywie finansowej UE i polskich programach
operacyjnych.- październik 2012 r. ((17 października – 1 dzień posiedzenia Senatu i
posiedzenia Sejmu)

II. Seminaria :

1. Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym – w formie wysłuchania publicznego.wrzesień 2012 r.(25 września – w przeddzień posiedzenia Sejmu, Senat ma przerwę
wakacyjną)
2. Dyskryminacja i zagrożenia osób starszych w Polsce ( tu: problematyka ochrony
zdrowia, bankowości, ubezpieczeń, nieuczciwego marketingu itd.).- październik 2012
r. (16 października – w przeddzień posiedzenia Sejmu i posiedzenia Senatu)
3. Gerontechnologia szansą na utrzymanie niezależności i aktywności seniorów.grudzień 2012 r. (12 grudnia – 1 dzień posiedzenia Senatu, 2 dzień posiedzenia
Sejmu)

III. Konferencje:

1. Polityka senioralna w Polsce – rzeczywistość czy perspektywa. – wrzesień 2012 r. (11
września – w przeddzień posiedzenia Sejmu)
2. Rola edukacji w przeciwdziałaniu wykluczeniu i wspieraniu integracji osób starszych.
–listopad 2012 r. (6 listopada – w przeddzień posiedzenia Senatu i posiedzenia
Sejmu lub 14 listopada – pomiędzy posiedzeniami)
3. Seniorzy jako twórcy i odbiorcy kultury ( jako podsumowanie działań podejmowanych
w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
–marzec 2013 r. (dowolny termin – nie ma jeszcze rozpisanych posiedzeń)

IV. Inne działania ;

1. konkurs : samorząd przyjazny edukacji i integracji osób starszych ( maj – październik).
2. Zainicjowanie kampanii społecznej służącej budowie pozytywnego wizerunku
seniorów.
Propozycje zostaną omówione przez prezydium Zespołu, które przedstawi końcową wersję
planu pracy pod ocenę partnerów społecznych.
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