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PROTOKÓŁ nr 6 

z VI posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 27 maja 2019 r.  

w Centrum Trójki w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71  

w godz. 16.00-18.00 

 

VI posiedzenie SRS zostało zorganizowane przez Przewodniczącą SRS Wiesławę Kwaterską.  

W posiedzeniu udział wzięło 7 członków SRS. W posiedzeniu uczestniczyły także Anna 

Ruszewska, radna Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Lista obecności w 

załączeniu. 

Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska przedstawiła porządek posiedzenia jak niżej:  

1. Powitanie członków Rady. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Informacja na temat rozwoju wolontariatu wśród osób starszych – Pani Anna Ruszewska 

4. Przyjęcie protokołów z dnia 25.03.2019 r. i z 6.05.2019 r. 

5. Zatwierdzenie Planu pracy SRS na lata 2019-2020. 

6. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz seniorów za rok 2018. 

7. Informacja na temat imprezy „Bezpieczny weekend nie tylko dla seniora”. 

8. Informacja projektu w zakresie utrzymania dobrostanu biopsychospołecznego dla 

seniorów. 

9. Sprawy różne i wniesione – ustalenie daty kolejnego posiedzenia. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska powitała członków SRS. 

 

Ad 2 

Przewodnicząca poprosiła o zatwierdzenie porządku posiedzenia. Za przyjęciem porządku 

posiedzenia głosowało 7 osób. 

 

Ad 3 

Pani Anna Ruszewska przedstawiała informację na temat rozwoju wolontariatu wśród osób 

starszych. Omówiła jakie działania do tej pory podjęło Centrum Wolontariatu, prowadzone 

przez Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, a także zaprosiła do udziału w projekcie 

„Suwalskie Generacje” dla seniorów, którego organizatorem jest Suwalska Federacja 

Organizacji Pozarządowych RAZEM.  

Projekt ma na celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 

poprzez zwiększenie ich społecznej aktywności, stworzenie warunków dla integracji 

międzypokoleniowej oraz przygotowanie do wolontarystycznego włączania się  

w kształtowanie oferty wsparcia dla lokalnej społeczności.  

 

Ad 4 

Protokoły nr 4 i 5 z posiedzeń w dniu 25.03.2019 r. i 6.05.2019 r. zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca przedstawiała propozycję planu pracy SRS na lata 2019-2020. Został 

przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie. 
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Ad 6 

Przewodnicząca omówiła Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz seniorów za 

rok 2018, które przygotowała razem z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Współpracy  

z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

Ad 7 

Przewodnicząca przedstawiła informację na temat imprezy „Bezpieczny weekend nie tylko 

dla seniora”, która odbędzie się 8 czerwca. W programie: jazda na płycie poślizgowej, jazda 

zręcznościowa, symulator zderzeń, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Impreza 

jest zorganizowana dla wszystkich suwalskich seniorów. 

 

Ad 8 

Przewodnicząca przedstawiła informację o projekcie w zakresie utrzymania dobrostanu 

biopsychospołecznego dla seniorów. Wydział Spraw Społecznych UM w Suwałkach ogłosił 

konkurs na realizację tego zadania. Będzie to cykl wykładów o zdrowiu seniorów.  

 

Ad 9 

Spraw różnych i wniesionych nie było. Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 29 lipca na 

godzinę 16 w Centrum Trójki. 

 

Ad 10 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Uwag do protokołu nie wniesiono. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                            Przewodnicząca SRS 

 

Teresa Wysocka-Kluczny                                                    Wiesława Kwaterska 

 

 

 

 


