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I

OBSZAR I

Sposób wykonania

Termin realizacji
zadań

DIAGNOZA POTRZEB W ZAKRESIE POLITYKI SENIORALNEJ
Zdiagnozowanie zasobów Departamentów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie
(UMWM) i Jednostek podległych UMWM w zakresie
marzec-kwiecień
podejmowanych działań na rzecz stymulowania aktywności
2015
społecznej osób starszych i/lub solidarności międzypokoleniowej
(np. konkursy, projekty, inicjatywy regionalne) realizowanych
w 2015 roku i planowanych do realizacji w latach kolejnych,
w tym w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

1.

1

Rozpoznawanie potrzeb osób starszych
oraz inicjowania działań służących
zaspokajaniu tych potrzeb

Działalność własna MCPS oraz analiza statystyk publicznych
i opracowań z zakresu polityki senioralnej i publikacja zebranych
informacji na stronie internetowej.
tryb ciągły w ramach
W szczególności w oparciu o:
posiadanych środków
a) Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok
przez MCPS
b) Monitoring Strategii Polityki Społecznej na lata 2014-2020
c) Badania, analizy sporządzane dla potrzeb opracowania polityki
senioralnej na Mazowszu.

II

2.

3.

III

2

OBSZAR II

Współdziałania z administracją rządową
oraz z samorządami gminnymi
i powiatowymi w województwie
mazowieckim przy realizacji zadań
dotyczących polityki senioralnej

Współpraca z instytucjami
i organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz osób starszych
OBSZAR III

4.

Promowania, upowszechniania
i propagowania problematyki seniorów,
a także prowadzenia działań
informacyjno-edukacyjnych
wspierających budowanie pozytywnego
wizerunku seniorów

5.

Udział w przedsięwzięciach,
uroczystościach
i wydarzeniach związanych z tematyką
osób starszych

WSPÓŁPRACA DOTYCZĄCA POLITYKI SENIORALNEJ NA MAZOWSZU
Udział w pracach Grupy zadaniowej ds. seniorów przy
Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

tryb ciągły (średnio
raz na kwartał)

Spotkanie ze Starostami - omówienie założeń dotyczących polityki
senioralnej Mazowsza oraz możliwości pozyskiwania środków
kwiecień 2015
zewnętrznych na zadania realizowane przez samorządy.
Spotkanie w delegaturach UMWM z przedstawicielami Rad
Senioralnych, UTW, organizacjami pozarządowymi, klubami
seniora.

wrzesień-październik
2015

Członkostwo w Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego.
Udział w spotkaniach organizowanych dla seniorów
i przez seniorów.

tryb ciągły

PROMOCJA I EDUKACJA SPOŁECZNA
Seminaria, konferencje organizowane przez MCPS
i inne podmioty zajmujące się polityką senioralną według
zdiagnozowanych zasobów Departamentów
i jednostek podległych UMWM.

tryb ciągły

Uczestnictwo w pracach Komisji Sejmowej ds. Polityki
Senioralnej.

tryb ciągły (średnio
raz w miesiącu)

Udział w spotkaniach tematycznych, współorganizacja konferencji
i seminariów.

tryb ciągły

IV

6.

7.

8.
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OBSZAR IV
Współpraca przy opracowywaniu
dokumentów strategicznych
i programowych przyjmowanych
przez inne podmioty, adresowanych
do osób starszych oraz udziału
we wdrażaniu i monitorowaniu ich
realizacji

DORADZTWO, OPRACOWANIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
DLA POTRZEB POLITYKI SENIORALNEJ
Podjęcie przygotowań do opracowania Programu ds. Polityki
Senioralnej, uwzględniającego założenia Strategii Polityki
Społecznej na lata 2014-2020 i konsultacji dot. Regionalnego
Programu Operacyjnego w zakresie usług dla osób starszych.

tryb ciągły

Współpraca z Departamentami i Jednostkami Urzędu
Opracowanie i wdrażanie Polityki
Senioralnej Województwa Mazowieckiego Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
oraz Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego.
oraz monitorowanie jej realizacji

Doradztwo i upowszechnianie informacji
o sposobach oraz trybie załatwienia spraw
osób starszych

Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej - zakładka
"Polityka senioralna" na stronie MCPS.

tryb ciągły

Opracowanie Informatora - "Samorządowa polityka senioralna
na Mazowszu".

maj - czerwiec 2015

