
Protokół nr XI MRS/2016

z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 16.11.2016r.

W dniu 26 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się Posiedzenie Miejskiej Rady
Seniorów  w  Gnieźnie.  Posiedzeniu  przewodniczyła  Pani  Danuta  Wiśniewska  -  Przewodnicząca
Miejskiej Rady Seniorów.
 
Porządek obrad:

1. Sprawy bieżące.
2. Podsumowanie imprezy „Senioralia 2016”.
3. Podsumowanie szkolenia „Zoom na Rady Seniorów”.
4. Dyskusja nad godziną i miejscem dyżurów MRS.
5. Ankieta dla seniorów.
6. Planowane spotkania dla seniorów z ciekawymi osobami.
7. Wolne głosy i wnioski.

W trakcie posiedzenia  podsumowano organizację  i  przebieg  Senioralii  –  imprezy która  odbyła  się
2 października 2016 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Radni Senioralni zgłosili swoje
uwagi i propozycje na przyszły rok.

Pan  Aleksander  Juruś  oraz  Pani  Oliwia  Komorowska  omówili  szkolenie  które  miało  miejsce  
19  i  20  października  2016  r.  w  Warszawie  i  Legionowie  dla  Rad  Seniorów  oraz  przedstawicieli
jednostek samorządów terytorialnych. Przedstawiono dobre praktyki działań senioralnych w Polsce
oraz wnioski z warsztatów (m.in. tworzenia ankiet skierowanych do środowiska senioralnego). 

Zgłoszono pomysł zredagowania ankiety Miejskiej Rady Seniorów do osób starszych mieszkających na
terenie Miasta Gniezna mającej na celu sondaż potrzeb, oczekiwań i możliwości seniorów. Omówiono
możliwe  formy  pytań  zamieszczonych  w  ankiecie  (otwarte,  zamknięte)  oraz  kanały  dystrybucji.
Redakcją ankiety zajmie się Radny Aleksander Juruś.

Omówiono 4 zaplanowane spotkania autorskie:
 z Jerzym Wierzbickim - podróżnikiem i fotografem 18.11.16 r. w BPMG,
 z Jolantą Szwalbe – autorką antologii cytatów 25.11.2016 r. w BPMG,
 z Barbarą Zawodnik – koncert Andrzejkowy piosenek Anny German 28.11.16 r. w Auli Szkoły

„Medyk”,
 oraz z Michałem Szulimem – podróżnikiem 9.12.16r. w BPMG.

Pani Ewa Bjorklund zgłosiła uwagę na temat braku zwrotu środków za koszt dojazdu na posiedzenie
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jakie miało miejsce 3 października 2016 r. w Warszawie. 

W trakcie spotkania przeprowadzono dyskusję w trakcie której omówiono godzinę i miejsce spotkań
członków  MRS  z  mieszkańcami.  Wysunięto  propozycję  przerwy  w  spotkaniach  w  okresie
międzyświątecznym  oraz  możliwej  zmiany  godziny  dyżurów  w  okresie  zimowym.  Data  kolejnego
posiedzenia Rady została ustalona na dzień 16 grudnia 2016 r.

Sekretarz Przewodnicząca

Protokół sporządziła


