OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW
Utworzenie Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiej Współpracy Rad Seniorów
Zawarte na konferencji w dniu 21.08.2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich Świętych ¾

Członkowie Założyciele Porozumienia:
Imię i nazwisko

Nazwa Rady Seniorów

Janusz Marszałek

Polska Unia Seniorów, Członek Europejskiej Unii Seniorów

Zdzisław Czerwiński

Warszawska Rada Seniorów

Grażyna Butmankiewicz

Prezydium Rady Seniorów Miasta Opole

Anna Jakszewska-Sawińska

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu

Janina Trapisz

Miejska Rada Seniorów w Łódź

Antoni Wiatr

Rada Krakowskich Seniorów

Na konferencji, w której udział wzięło 28 przedstawicieli Rad Seniorów przyjęto następujące
postanowienia:
1. Porozumienie ma charakter ramowy, którego warunki i zasady współpracy udzielane będą
we wspólnie wypracowanym i przyjętym „Ogólnopolskim Programie Współpracy między
Przedstawicielami Rad Seniorów, działających w RP”, dla nawiązywania i kontynuowania
współpracy o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, społecznym i
inicjatywnym, skierowanej do szeroko pojętego środowiska senioralnego.
2. Członkami Porozumienia mogą być gminne i miejskie Rady Seniorów, reprezentowane przez
swoje Zarządy/Prezydia, jak też polską Unię Seniorów oraz organizacje wspierające działające
na rzecz seniorów, tworząc relacje partnerstwa oparte na zasadzie zaufania i woli
współpracy.
3. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony – w oparciu o złożoną „Deklarację
Przystąpienia” przez Zarządy/Prezydia Rad Seniorów z możliwością jednomiesięcznego
wypowiedzenia w formie pisemnej.
4. Upoważnieni członkowie Rad Seniorów stanowią KONWENT POROZUMIENIA, nadzorujący
realizację założeń programowych.
5. Jako pierwszego koordynatora niniejszego porozumienia ustanawia się Radę Krakowskich
Seniorów, któremu członkowie Porozumienia przesyłają informacje w zakresie działania w
swoim obszarze.
6. Podstawowe cele Porozumienia:
 upowszechnienie demokratycznego wyłaniania Rad Seniorów
 podniesienie Rangi Rad Seniorów
 wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach seniorów



wpływ na poziom każdej jednostki samorządu terytorialnego na zakres obowiązków i
uprawnień Rad Seniorów
 likwidacja barier i utrudnień w pracy Rad seniorów / brak budżetu i warunków
lokalowych/
7. Za podstawy swojego działania Porozumienie przyjmuje:
 przepisy ustanawiające Rady Seniorów /DZ.U. z dnia 11.03.2013 art. 5c/
 statuty poszczególnych Rad Seniorów
 regulaminy pracy Rad Seniorów
 założenia polityki senioralnej na lata 2014-2020
8. Współpraca członków Porozumienia polegać na:





systematycznych konsultacjach dot. proponowanych rozwiązań
wymianie doświadczeń dla kreowania spójnej polityki senioralnej
aktywizowaniu Seniorów do społecznej działalności
wspólnego kreowania zmian wizerunku osób starszych

9. Na czas działań organizacyjnych pierwszego etapu zawartego porozumienia, funkcję
przewodniczącego pełni Przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów w siedzibie RKS, Al.
Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków.
10. Postanowienia Porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.
11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
12. Porozumienie spisano w 6 egzemplarzach.

