Plan pracy Rady Seniorów miasta Lubartów
na 2018 - 2020 rok
1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów,
spotkania robocze i współpraca z:
- organizacjami pozarządowymi
- klubami
- stowarzyszeniami
- organizacjami kościelnymi
Ustalenie formy wspólnych działań i sposobu komunikowania się.
2. Pełnienie dyżurów przez członków RS w czasie których seniorzy będą mogli przedstawiać
swoje problemy, propozycje i opinie dotyczące przedsięwzięć związanych ze sprawami
osób w wieku dojrzałym. W razie potrzeby wyjazdy do osób chorych, niesprawnych,
potrzebujących kontaktów i pomocy np. zakupy, wyjście do lekarza.
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi osoby potrzebujące. MOPS, Dzienny Dom
Pomocy Społecznej, PCK.
4. Uczestniczenie w tworzeniu i realizowaniu „Strategii rozwoju miasta Lubartów”, szczególnie
w zakresie:
- likwidacji barier architektonicznych,
- usprawnień komunikacyjnych,
- rozwoju infrastruktury wspierającej seniorów: ławeczki przy ul. Lubelskiej, stojaki na rowery
- opieki zdrowotnej i socjalnej /rozwój placówek opieki dziennej i domów pomocy/
5. Podjęcie działań na rzecz stworzenia KARTY SENIORA
a/ wystąpienie do władz samorządowych o patronat nad tymi działaniami
b/ pozyskanie partnerów – wystąpienie do firm, instytucji z prośbą o przystąpienie do KARTY
SENIORA, /organizacja konkursu dla nich o: honorowy tytuł, statuetkę
np „wspieram seniorów”, „przyjaciel seniora”/
6. Organizacja imprez dla seniorów / Dzień Osób Starszych, marsze, marsz-śladami historii miasta
Lubartów, spotkania okazjonalne cykliczne zajęcia rekreacyjno- sportowe na powietrzu/.
7. Współudział w organizacji plenerowych imprez integrujących pokolenia
- dla przedszkolaków i osób niepełnosprawnych „Radość przez sport”
- Turniej Nordic Walking o Puchar Burmistrza Lubartowa
8. Wspólne redagowanie KĄCIKA SENIORA w „Lubartowiaku” - wszelkie informacje dotyczące
głównie seniorów.
9. Pozyskiwanie środków z dotacji i sponsoringu.
10. Podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy z Radą Seniorów działającą
w Gminie Lubartów.
11. Udział w spotkaniach, sesjach Rady Miasta 2 razy w roku, konferencjach i innych
przedsięwzięciach podmiotów zajmujących się problematyką seniorów i inicjowanie takich
spotkań.
12. Współpraca z mediami z punktu widzenia osób starszych.

