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Informacja z działalności Nowotarskiej Rady Seniorów w roku 2017.

Nowotarska Rada Seniorów powstała na podstawie Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady

Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Nowotarskiej Rady

Seniorów i nadania jej statutu. Zgodnie ze statutem pierwsza kadencja NRS trwa dwa lata.

Radni Seniorzy ( 11 osób) są  przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób

starszych tj. nowotarskich organizacji pozarządowych, Uniwersytetu Trzeciego

Wieku.

Kadencja Nowotarskiej Rady Seniorów ustalona została do dnia 31.03.2018 r.  

Prezydium NRS:

Przewodniczący - Andrzej Kosiński, 

Z-cą Przewodniczącego - Pani Maria Słowik

Sekretarz -Pani Wanda Piekarczyk.

W roku 2017 Radni Seniorzy spotkali się na 7 sesjach.

1. W okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Fundacja Miejsc i Ludzi 

Aktywnych  z Krakowa realizowała projekt Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy 

Wspólnie”  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Nowotarska Rada Seniorów uczestniczyła  

w projekcie.

Celem  projektu  było  wsparcie  aktywności  obywatelskiej  seniorów  poprzez  nadanie

impulsu  do  działania  i  wzmocnienie  potencjału  Małopolskiej  Sieci  Rad  Seniorów „Działamy

Wspólnie",  jako  organizacji  parasolowej  dla  rad  senioralnych  i  grup  nieformalnych

zainteresowanych  ich  utworzeniem.  Równocześnie,  poprzez  Sieć  prowadzone  było  wsparcie

szkoleniowo-doradcze  działających  rad  i  inicjatywnych  grup  obywatelskich  (kurs  liderów

seniorów, wizyta studyjna, inicjatywy obywatelskie – spotkania, konsultacje, warsztaty, diagnoza

potrzeb).  W  ramach  projektu  przeprowadzono  przez  rady  seniorów  wydarzenia  lokalne

w 3 gminach z  udziałem przedstawicieli  rad i  liderów z innych gmin;  powstał  też  kalendarz

imprez senioralnych Sieci, który ma zachęcić seniorów do wzajemnych odwiedzin i inspirowania

się  również  poza  projektem.  Kulminacyjnym  wydarzeniem  była  doroczna  ogólnopolska

konferencja, której celem było upowszechnienie rezultatów projektu wśród seniorów z różnych

części  Polski,  wymiana  informacji,  doświadczeń  i  integracji.  Konferencja  była  połączona

z  targami  aktywności  obywatelskiej,  prezentującymi  dobre  praktyki  zaangażowania  seniorów

w sprawy lokalne oraz ich twórczości rękodzielniczej  i artystycznej, a także festiwal, który był



okazją do zademonstrowania działalności scenicznej.

Przedstawiciele Nowotarskiej Rady Seniorów uczestniczyli:

1) W szkoleniach w ramach kursu Radnych Senioralnych w dniach 16-17 maja 2017 r., 11-12

lipca 2017 r., w Krakowie;

2) W spotkaniach członków Małopolskiej Sieci Rad Seniorów” Działamy Wspólnie” w dniach  12

września 2017 r., 11 października 2017 r., 10 listopada 2017 r. w Krakowie.

3)  W dniu  15  września  2017  r.  w  IV Ogólnopolskich  Senioraliach  w  Krakowie,  których

organizatorem było Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora.  

W dniach 8 i 13  grudnia 2017 r.  w Nowym Targu w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego 

Radni Seniorzy spotkali się  z przedstawicielką Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. 

2. Nowotarska Rada Seniorów uczestniczyła również w projekcie pt:  „Aktywni seniorzy – 

aktywne gminy” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partnerem projektu była Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Krakowie.

   Głównym celem projektu pt. „Aktywni seniorzy - aktywne gminy”, realizowanego w okresie od

01.03.2017 do 31.12.2017 roku przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej  Znak z Krakowa był

rozwój  i  wsparcie  zróżnicowanych  form  aktywności  społecznej  osób  starszych  zwłaszcza

w zakresie partycypacji w procesach decyzyjnych i udziału w kształtowaniu polityki publicznej

w swoim najbliższym otoczeniu przede wszystkim poprzez wzmocnienie kompetencji członków

Rad  Seniorów  (RS)  i  seniorów  gotowych  do  ich  powołania  (grupy  inicjatywne  -  GI)  oraz

promocja wolontariatu wśród grupy 60+.

Projekt  obejmował  kompleksowe  działania  w  8  gminach,  w  których  funkcjonują  już  Rady

Seniorów  (Andrychów,  Kęty,  Nowy  Targ,  Maków  Podhalański,  Wiśniowa,  Brzesko,

Raciechowice, Oświęcim) oraz w 5 takich, w których istnieją zaangażowane grupy inicjatywne,

lub trwa proces powoływania Rad (Wielka Wieś, Stara Wieś, Jordanów, Szczawnica, Zabierzów).

Działania w ramach projektu:

1.  Dwa  wyjazdy  integracyjno-edukacyjne  dla  członków  RS  i  GI  –  aktywna  wymiana

doświadczeń i aranżacja współpracy, warsztaty tematyczne, dyskusje moderowane.

2.   Cztery tematyczne szkolenia dla RS i GI na terenie woj. małopolskiego.

3.  Dwie wizyty studyjne członków GI w celowo dobranych gminach, w których istnieją RS



biorące udział w projekcie – zaznajomienie z otoczeniem funkcjonowania Rad.

4.   Realizacja 3-4 międzygminnych inicjatyw uczestników. 

5.  Spotkanie  podsumowujące  w  Krakowie  –  prezentacja  osiągnięć  projektu,  wymiana

doświadczeń, sformułowanie dalszych planów współpracy.

   

Członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów uczestniczyli w następujących spotkaniach

w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „ZNAK”:

19 – 21.05.2017 r. - Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Szczawnicy w ramach projektu  

                                  „ Aktywni seniorzy – aktywne gminy”.

18.07.2017 r.         - Spotkanie w ramach projektu „ Aktywni seniorzy – aktywne gminy”

                                (UM Nowy Targ).

11.08.2017 r.         - Spotkanie w ramach projektu „ Aktywni seniorzy – aktywne gminy”

                                 (UM Nowy Targ).

04.09.2017 r.         - Spotkanie w ramach projektu „ Aktywni seniorzy – aktywne gminy”

                                (UM Nowy Targ).

20.10.2017 r.         - Konsultacje w ramach projektu „ Aktywni seniorzy – aktywne gminy”

                                 (UM Nowy Targ).

25-26.11.2017 r.    - Wyjazd integracyjno – edukacyjny do kopalni soli w Bochni w ramach 

                                  projektu pt. Aktywni seniorzy - aktywne gminy". 

29.11.2017 r.         - Spotkanie podsumowujące w ramach projektu „ Aktywni seniorzy –    

                                 aktywne  gminy” (UM Nowy Targ).

29.11.2017 r.         - Wizyta studyjna  grupy inicjatywnej z Jordanowa (UM Nowy Targ).

12.12.2017 r.         - Konferencja podsumowująca projekt - Kraków

3.  Reprezentanci  Nowotarskiej  Rady  Seniorów weszli  w  skład  kilku  zespołów tematycznych

Urzędu  Miasta  tj:  Zespołu  ds.  Miejskiego  Budżetu  Obywatelskiego;  Zespołu  Doradczego  ds.

analizy  stopnia  realizacji  działań  w zakresie  ochrony  powietrza  na  terenie  miasta;  Komitecie

Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Współpracowali z Urzędem Miasta w zakresie podjęcia działań

w kierunku przyjęcia koncepcji miasta przyjaznego ludziom starszym.

4. Przedstawiciele Nowotarskiej Rady Seniorów uczestniczyli w sesjach Rady Miasta Nowy Targ

oraz w uroczystościach miejskich.

    Przewodniczący Nowotarskiej

              Rady Seniorów

   Andrzej Kosiński


