NOTATKA z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów
Posiedzenie: Nr 4
Data spotkania: 28.01.2015 r.
Miejsce spotkania: siedziba UM, ul. Senatorska 36
Liczba obecnych członków WRS: 7 osób
Liczba innych uczestników: 1 osoba – Robert Kadej - przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów
Społecznych
Porządek i przebieg posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Praca nad regulaminem Rady.
Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami spotkania.
Sprawy organizacyjne.
Zgłoszenie tematów kolejnego posiedzenia.
Pozostałe sprawy.

1.

Praca nad regulaminem pracy Rady.
Członkowie dyskutowali nad 1 wersją regulaminem WRS. Szczegółowej analizie zostały
poddane uwagi zgłoszone przez dwóch członków Rady – Zdzisława Czerwińskiego i Marię
Lehman. Zobowiązano BPiPS do wprowadzenia uwag i przesłania 6 lutego br. poprawionej
wersji regulaminu. Wstępnie przyjęto, że na kolejnym spotkaniu zostanie przyjęty regulamin
pracy Warszawskiej Rady Seniorów.

2.

Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami spotkania.
 Maria Lehman – Informacje o tworzeniu dzielnicowej rady seniorów na Ochocie:
 zaproszenie do udziału w organizowanych przez dzielnicę Ochota spotkaniach
informacyjnych dla seniorów Ochoty,
 zgłoszenie uwag do formularza dla kandydatów na członków dzielnicowej rady
seniorów,
 mobilizowanie członków Rady do działań na rzecz tworzenia dzielnicowych rad
seniorów.
 Robert Kadej – Informacje dla członków Rady ze strony BPiPS:
 przekazanie zaproszenia na ogólnopolskie spotkanie rad seniorów, które odbędzie się
16.02.2015r. o godz. 11:00, w Sejmie RP. Więcej informacji
www.zoomnaradyseniorow.pl
 zaproszenie do udziału w 2 Maratonie Pisania Projektów do Budżetu
Partycypacyjnego, który odbędzie się 7 lutego 2015 r. w godz. 12:00-18:00, w
Warsztacie, pl. Konstytucji 4.

3.

Sprawy organizacyjne.
 ustalenie daty i miejsca kolejnego spotkania: 18.03.2015r., godz. 14.00, budynek
Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2, s. 202c, II piętro,
 przyjęcie przez Prezydium notatki z poprzedniego posiedzenia Rady.

4.

Zgłoszenie propozycji tematów kolejnego posiedzenia:
 głosowanie nad regulaminem pracy Rady,
 informacja o procesie powstawania rad seniorów w dzielnicach,
 plan pracy Rady w 2015r.

5. Pozostałe
 delegowanie Pani Marii Lehman do zainicjowania działań mających na celu
powoływanie rzeczników mieszkańców domów pomocy społecznej,
 delegowanie Pani Ewy Kozdroń do zainicjowania działań zmierzających do
przeformułowania miejskiego Programu Senior Starszy Sprawniejszy

Przygotowanie notatki: Zespół Realizacji Polityki Senioralnej BPiPS
Data i podpis: 2.02.2015r. ………………………………….

Zaakceptowanie przez Prezydium WRS:
Data i podpis: 18.03.2015………………………………..

Lista obecności w załączniku.

