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W ¡oku 2017 Rada Seniorów Gminy JEdrzejów planuje podjgcie
nastgpuj4cych dzialan:

1. Pelnienie dy2urów przez czlonków Rady, w czasie którym
seniorzy bEd4 mogli przedstawiaó swoje problemy, propozycje i
opinie dotycz4ce przedsigwziEó zwiqzanych ze sprawami osób w
wieku dojrzalym

2. Tworzenie sys{emu informac¡ jnego:
a).nawi4zanie wspólpracy z radiem i telewizj4 lokaln4
b).opracowanie informatora dla seniorów zawierajqcego
podstawowe informacje przydatne seniorom (m.in. z zakesu
zdrowia, opieki spolecznej, poradnictwa prawnego, kultury ,
edukacji, praw do zni2ek).

3. Zawnioskowanie o organizacjg w JEdrzejowie corocznych Dni
Seniora w dniu J.p.....tr.rif v?Í:0 oraz wlqczenie sigw
ich organizacjE.

4. Podjgcie dzialai na necz stworzenia ,,Jgdrzejowskiej Karry
Seniora".

5. Wnioskowanie na rzecz stworzenia Klubu Seniora.
6. Wnioskowanie o utworzenie bazy polqczeft komunikacyjnych-

dworzec autobusowy, dworzec PKp.
7. Wnioskowanie o wykonanie podjazdów dla wózków

inwalidzkich na przystankach komunikacji publicznej,
dostosowanie autobusów do przewozu osób niepelnosprawnych
oraz dbaloéó o czytelne rozklady jazdy u mieszczane na
przystankach autobusowych.

8. Podjgcie wspólpracy ze stowarzyszeniem Frurdacja Rozwoju
Regionórv w zakresie pozyska¡ia érodków unijnych.
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W roku 2018 Rada Seniorów Gminy Jedrzejów planu.ie pod.iqcie

nestqpuj qpych dziataá :

I " Odbywanie posiedzeú zgodnie z przyj€tym harmonogramem.

2. Propago\¡/anie trnformatora dla $eniorólv Gminy Jqdrzejów w

f,-ormie pisernnej o{au poprz€u trntemet, presq, radio i telervizjq

lokatrn4
,.t
J . Zwrócenie siq do

przedstawieni

4. Postulowanie o ufworremie Domau Caltldobowej Opieki Dla

Seniorów w Jqdrre"jowie"

6.

5 . ürgani zac"! a spotkania aktywu ktubórv i nrganizac"i t d zialdj qcych

n& r:zr;üz Seniorów ceLem rqry¡precowania wspó{nego dzialania.

Uzyskanie infunnacji z Urrydu lvliasta odno$nie dzialaú

rorwojowych i urbanistycznyctn e uwzglpdnienieffi estetyki

(parkingi, skwery, dworce, chodr*iki)"

Zorganizowanie lvycieczki z okazji Dnis Seniora na Pola

Lednickie prry wspótudziale Ojców Cystersów z Klasztoru

{wrzesieñ}.

Zarganizowanie wycieczki dla Seniorów do Warszawy

{zv¡iedzanie zabvtków i snektakl teatralnv - rna¡. czerwiec 20trE a' 
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Uzupetnienie dzialaá na rzecz Seniorów rvynikaj4pych z
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