Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Protokół czwartego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych

Dnia 25 kwietnia 2012 r. o godzinie 12.00 w sali 217 w siedzibie Senatu odbyło się
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Przewodniczący Zespołu senator
Mieczysław Augustyn przybliżył uczestnikom posiedzenia plan pracy Zespołu w obecnej VIII
kadencji Senatu. Zespół będzie kontynuował prace nad nowelizacją ustawy o samorządzie
gminnym zmierzającą do wprowadzenia gminnych Rad Seniorów jako organów doradczych
władz gminy. Monitorowane będą też prace nad projektem przepisów o odwróconym
kredycie hipotecznym. Zespół włączy się w przygotowanie projektu ustawy o pomocy
osobom niesamodzielnym, zorganizuje też, w roku bieżącym, konkurs na najlepsze praktyki
w zakresie edukacji seniorów oraz konferencję poświęconą roli edukacji w przeciwdziałaniu
wykluczeniu osób starszych. W dalszej części posiedzenia zaproszeni goście reprezentujący
organizacje samorządowe i seniorskie podzielili się uwagami odnośnie do planowanych
przedsięwzięć Zespołu. Pozwoliło to na stworzenie ramowego planu prac Zespołu, który
został w dniu 9 maja 2012 r. zaakceptowany przez jego prezydium.

I.

Posiedzenia tematyczne Zespołu :
1. Tworzenie i realizacja programu wsparcia dla organizacji seniorskich
zapowiedzianego przez Premiera podczas Kongresu UTW – spotkanie z Ministrem
Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem. (13 czerwca).
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. (11 lipca).
3. Monitorowanie prac nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.
(26 września).
4. Problematyka seniorska w nowej perspektywie finansowej UE i polskich programach
operacyjnych. (17 października).

II. Seminaria :
1. Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym – w formie wysłuchania publicznego.
(25 września).
2. Dyskryminacja i zagrożenia osób starszych w Polsce ( tu: problematyka ochrony
zdrowia, bankowości, ubezpieczeń, nieuczciwego marketingu itd.). (16 października).
3. Gerontechnologia szansą na utrzymanie niezależności i aktywności seniorów.
(12 grudnia).
III. Konferencje:
1. Polityka
senioralna
w
Polsce
–
rzeczywistość
czy
perspektywa.
(11 września).
2. Rola edukacji w przeciwdziałaniu wykluczeniu i wspieraniu integracji osób starszych.
(6 listopada).
3. Seniorzy jako twórcy i odbiorcy kultury ( jako podsumowanie działań podejmowanych
w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
(marzec 2013 r.).
IV. Inne działania :
1. Konkurs : samorząd przyjazny edukacji i integracji osób starszych ( maj – październik).
2. Zainicjowanie kampanii społecznej służącej budowie pozytywnego wizerunku
seniorów.
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