Protokół nr VII MRS/2016
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 11.08.2016r.

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 11 sierpnia 2016 roku odbyło się kolejne
posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Wiśniewska Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Uwagi dotyczące strony internetowej - zakładka Miejska Rada Seniorów.
Uchwała o zatwierdzeniu logo, zatwierdzenie wyglądu banera, roll-up’u.
Uchwała o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów.
Uchwała o wyborze kandydata Miejskiej Rady Seniorów do Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów.
Organizacja imprezy „Senioralia 2016”.
Organizacja imprezy „Atak na Strefy Aktywności Seniorów”.
Omówienie przeprowadzenia diagnozy dotyczącej seniorów gnieźnieńskich:
- list przewodni do organizacji pozarządowych senioralnych,
- ankieta.
Wolne głosy i wnioski.

Omówiono kwestię uporządkowania informacji zawartych na stronie internetowej Miasta Gniezna
poświęconej Miejskiej Radzie Seniorów. Konieczność zamieszczenia protokołów z obrad oraz uchwał
od najstarszej do najnowszej. Brak numerów uchwał w nagłówku informacji. Niezbędne informacje w
zakładce wydarzenia/informacje. Ograniczenie ilości zdjęć z Czerniejewa. Propozycja umieszczenia
„Miejskiego Programu Aktywizacji i Integracji Międzypokoleniowej na lata 2011-2021” w odrębnej
zakładce „Miasto dla Seniorów”.
Podjęto uchwałę nr 5/MRS/2016 o zatwierdzeniu logo Miejskiej Rady Seniorów. Jednocześnie
doprecyzowano i zatwierdzono wygląd banera oraz roll-up’u.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad
Seniorów - uchwała nr 6/MRS/2016.
Przeprowadzono dyskusję, w trakcie której zaproponowano delegowanie kandydata MRS w Gnieźnie
do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie. Jednogłośnie wybrano Panią Ewę Bjorklund,
kandydaturę zatwierdzono uchwałą nr 7/MRS/2016 o wyborze kandydata Miejskiej Rady Seniorów
do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Kolejno szczegółowo omówiono harmonogram imprez „Atak na Strefy Aktywności Seniorów” oraz
„Senioralia 2016” wchodzące w zakres zaplanowanego na ten rok zadania pn.: „Olimpiada Seniorów”.
Zmianie uległ termin „Senioralii” z uwagi na planowaną paradę seniorów ulicami miasta ustalono,
iż będzie to niedziela 2.10.2016 r. (1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych).

Wstępnie omawiano takie zagadnienia jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przewidywana ilość osób: ok 300, organizator MRS oraz Prezydent Miasta Gniezna
zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu służb i straży
przemarsz parady seniorów ulicami: Park Kościuszki – Lecha – Jana Pawła – Wyszyńskiego –
Dąbrówki – Mieszka I – Chrobrego – Rynek – Plac Św. Wojciecha. Zajęcie ulic, procedury
Orkiestra dęta (Sieraków – orkiestra, tancerki - mażoretki, Trzemeszno, inne)
Motocykle – Classik Gniezno (P. Stankowiak)
Przemówienia, powitania organizacji, Prezydent)
Patronaty medialne, honorowe
Promocja, informacja na stronę, konferencja prasowa, zaproszenia do udziału w senioraliach
(O. Komorowska)
Miejsca do siedzenia (ok 100 osób), (P. Stankowiak)
Grochówka wojskowa (ok. 300 os.), bułki, woda, kawa, herbata.. (P. Ciesielczyk)
Kwitki na katering (P. Scholz-Chruściel)
Nagłośnienie, scena/namiot, osoba prowadząca (P. Dyc)
Pokazy ratowania życia (resuscytacja krążeniowo oddechowa, defibrylator, pokazy), pomiary
cukru, ciśnienia, (P. Wiśniewska)
Pokazy samoobrony Policji
Zwierzęta ze schroniska – zaopiekuj się pupilem (P. Bjorklund)
Zespół (np. Zagrali i poszli) (P. Wiśniewska)
DJ Wika – łamiemy stereotypy
Paneurytmia (P. Dyc)
Materiały i ulotki: Karta Praw Dziadków, Karta Życia (O. Komorowska)
Punkt sanitarny, karetka
Toalety (TOI TOI).

Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie konieczności przeprowadzenia diagnozy wśród
organizacji pozarządowych i instytucji wspierających seniorów w mieście. Monitorowanie potrzeb
seniorów jest jednym z zadań statutowych Miejskiej Rady Seniorów. Aby wspierać i pomagać
aktywizować się gnieźnieńskim seniorom, trzeba znać ich potrzeby, a także przyjrzeć się aktualnej
ofercie jaką niosą organizacje i instytucje wobec tej grupy mieszkańców. Zgodnie z ewidencją
ludności, według danych z bieżącego dnia (11.08.2016 r.), osób w wieku 60+ jest w Gnieźnie 17 219.
W opracowaniu jest ankieta (P. Wiśniewska oraz P. Bjorklund) wraz z pismem przewodnim (P. Juruś
oraz P. Ciesielczyk). Jednocześnie omówiono możliwość uwzględnienia w ankiecie celów zawartych
w Miejskim Programie Aktywizacji i Integracji Międzypokoleniowej na lata 2011-2021 w formie
ewaluacji programu.
Wyznaczono datę kolejnego posiedzenia Rady na dzień 5 września 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu przy ul. Kościuszki 7B w Gnieźnie, miejsce
spotkania zaproponował Pan Bolesław Ciesielczyk.

Protokół sporządziła

