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INFORMACJA o OPoWRS
21 sierpnia 2015 roku z inicjatywy Rady Krakowskich Seniorów ,Warszawskiej Rady Seniorów ,Poznańskiej
Rady Seniorów ,Opolskiej Rady Seniorów ,Łódzkiej Rady Seniorów i Polskiej Unii Seniorów powstało Ogólnopolskie
Porozumienie Rad Seniorów, którego założyciele postanowili zjednoczyć się w celu wzmocnienia roli i znaczenia
rad seniorów. Czy mieliśmy prawo i powód by takie gremium powołać..? Naszym zdaniem – tak.
Istniejące rady w warunkach lokalnych radzą sobie różnie. Są sprawy i problemy, których na poziomie lokalnych
władz nie jesteśmy w stanie realizować z racji ograniczeń nie tylko finansowych.
Uruchamianie inicjatyw obywatelskich pod nazwą partycypacji to uzasadnione kierunki działań. Rady Seniorów
wpisują się w ten obszar społeczny, jako jedyny ustawowo zapisany reprezentant osób starszych. To właśnie te
gremia muszą podjąć trud wpływania na władze w sprawach dotyczących osób starszych.
Seniorzy to pełnoprawna grupa społeczna, ale niestety najsłabsza. Dlatego mając nadzieję na szacunek wobec
seniorów proponujemy władzom wszystkich szczebli dialog i współpracę w ich sprawach.
Propozycje nasze to trafione diagnozy i jeszcze lepsze inicjatywy. Są to : konieczność powołania rzecznika osób
starszych, przyjęcia ustawy pielęgnacyjnej dla 5% grupy społecznej z elementami dla seniorów, ustawy o
mieszkalnictwie i domach tzw. pogodnej jesieni oraz noweli Ustawy o samorządzie w zakresie art. 5c dotyczącego
rad seniorów. Przedstawione inicjatywy są zarazem planem pracy dla nowo wybranego Zarządu Ogólnopolskiego
Porozumienia Rad Seniorów.
Chcemy zaszczepić w społeczeństwie ideę powstawania nowych Rad Seniorów i traktujemy to zadanie
jako misję oraz musimy jeszcze bardziej wzmacniać nasz głos szukając porozumienia z gremiami i organizacjami, z
którymi jest nam programowo po drodze. Spotkania i wymiana dobrych praktyk z tymi gremiami to skarbnica
wiedzy o możliwościach partycypacyjnych osób starszych.
Jednym z podstawowych celów Porozumienia jest wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach seniorów.
I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów z dnia 25.04.2016 r i II Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów w Krakowie w
dniu 7 marca 2018 potwierdził słuszność naszego działania a jego motto „Powszechność Gminnych Rad

Seniorów w Polsce „ jest tego dowodem. 102 Rady z całej Polski są w gronie Ogólnopolskiego
Porozumienia. To znakomite miejsce na jednoczenie wysiłków i wzmacniania głosu na drodze budowania
spójnego i przemyślanego programu polityki senioralnej.
To w Radach Seniorów doświadczeni seniorzy pokonują mentalność niechęci i marginalizacji osób starszych
pokazując wartość tej grupy społecznej .
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