Konferencja - „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z
lokalnym samorządem” - 27 stycznia 2020r. - Łódź

Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”,
zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Odbyła się ona 27 stycznia 2020 roku w Łódzkim Domu Kultury a wzięło w
niej udział prawie dwustu samorządowców i seniorów z województwa łódzkiego.
Wydarzenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne – powiedziała dr Iwona Wieczorek, dyrektor Instytutu. - Mam nadzieję, że będzie
inspiracją da tych jednostek samorządu terytorialnego, które jeszcze rady seniorów nie mają.
Konferencję uświetnili swoją obecnością m.in. Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki i Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego.
Wojewoda mówił o tym jak cenny jest głos seniora, jego wiedza i doświadczenie. Natomiast wicemarszałek wspominał o zjawisku depopulacji, z
jakim boryka się województwo łódzkie. O tym problemie mówił również w wykładzie wprowadzającym prof. Piotr Szukalski z Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jak podkreślał, depopulacja w największym stopniu dotyka obszary wiejskie i oznacza
spadek dochodów gmin. Tym istotniejsza jest aktywność seniorów ukierunkowana na innych.
W sesji pierwszej Lidia Ułanowska, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła programy
rządowe wsparcia da seniorów. O programie polityki senioralnej województwa łódzkiego mówiła natomiast Anna Mroczek, dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.
Konferencję podsumował panel dyskusyjny moderowany przez dr. Grzegorza Leśniewicza dotyczący zmieniających się potrzeb i oczekiwaniach
seniorów wobec władz samorządowych.
- U nas działa wiele organów doradczych, m. in. Rada Sportu, ale tylko Miejska Rada Seniorów mówi jednym głosem. – powiedział Marcin Witko,
prezydent Tomaszowa Mazowieckiego. - W innych radach każdy ciągnie sznurek w swoją stronę, natomiast wszyscy seniorzy ciągną linę w
jednym kierunku.
Prezydent podkreślał, że dzięki Radzie, która sygnalizuje problemy osób starszych, wiele z nich udało się rozwiązać. Mówił również o innych
działaniach miasta na rzecz seniorów, m. in. Karcie Tomaszowianina, Domu Dziennego Pobytu i dyżurów dedykowanych osobom starszym. O
dobrych praktykach w swoich miastach opowiedzieli również inni samorządowcy: Jarosław Chęcielewski, zastępca prezydenta Skierniewic i
Joanna Skotnicka-Fiuk, zastępca burmistrza Wielunia. O swoich działaniach w tym zakresie opowiadali również Zbigniew Weremczuk z Miejskiej
Rady Seniorów w Łodzi i Mirosław Mroziński z Powiatowej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej.
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