
Harmonogram zebrań i niektórych przedsięwzięć 

Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu na rok 2021 

 

14.01. Program pracy na rok 2021; ocena przygotowań do szczepień „covidowych” i realizacji szczepień 

„grypowych” osób starszych 

28.01. Miejskie programy likwidowania barier architektonicznych i innych przeszkód w dostępności do 

miejsc publicznych dla osób starszych; sprawozdanie za rok 2020; uwagi do projektu statutu MRS 

wynikające z pandemii Covid19 

11.02. Centrum kultury senioralnej; amatorska twórczość artystyczna seniorów (Jeżyckie Centrum 

Kultury) 

25.02. Ocena przebiegu szczepień covidowych osób starszych; projekty cyfrowego kształcenia 

seniorów; zespoły MRS: ocena gazety „Senioralny Poznań” i strony internetowej MRS 

11.03. Działania inwestycyjne miasta związane z seniorami; poznański wolontariat na rzecz seniorek i 

seniorów 

25.03. Spotkanie z przewodniczącymi rad i zarządów osiedli 

08.04. Dostępność rehabilitacji (w tym pocovidowej) dla osób starszych; pomoc psychologiczna dla 

seniorów 

22.04. Spotkanie z przewodniczącymi gminnych, miejskich i powiatowych rad seniorów metropolii 

poznańskiej 

06.05. Wspomaganie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej seniorów (spotkanie w 

Kiekrzu) 

20.05. Problemy funkcjonowania poznańskich klubów seniora (spotkanie na terenie Górczyna) 

10.06. Usługi opiekuńcze dla seniorów (z udziałem PKPS i PCK), pomoc prawna dla osób starszych 

24.06 Trener senioralny; integracja międzypokoleniowa 

08.07. Posiedzenie Kapituły tytułu „Zasłużony dla Seniorów” 

26.08. Informacja o pracy członków MRS delegowanych do miejskich zespołów, komisji i kapituł, ocena 

stopnia realizacji postulatów MRS z 2020 r. 

09.09. Instytucje kultury na rzecz seniorów (spotkanie w Bibliotece Raczyńskich) 

23.09. Nowa polityka senioralna miasta: propozycje Miejskiej Rady Seniorów 

07.10. Spotkanie z Towarzystwem Uniwersytetu III wieku 

28.10. Otwarte Forum Seniora 

04.11. Zdrowie poznańskich seniorek i seniorów; problemy poznańskiej geriatrii 

18.11. Seniorzy w budżecie miasta na rok 2022 

02.12. Konferencja naukowa „Problemy osób starszych wymagające wsparcia społecznego. Diagnoza i 

propozycje” 

16.12. Plan i harmonogram działań na rok 2022 

Stałe działania Rady: opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Poznania, opiniowanie zamierzeń 

CIS i Wydziału Zdrowia dotyczących osób starszych, opiniowanie projektów skwerów i zieleńców, 

odnowienie kontaktów z MRS w Wielkopolsce i Polsce, zabieganie o lokal dla MRS, informacje z 

dyżurów członkiń i członków MRS, koordynowanie i rozszerzenie działalności informacyjnej, w tym 

poprawienie działania strony internetowej, wydanie książki pokonferencyjnej, konferencje prasowe, 

dyżury członków MRS (także zdalne), spotkania przedstawicieli MRS z grupami seniorów, wizyty 

studyjne w innych miastach, udział w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji Rady Miasta, ścisła 

współpraca z Centrum Inicjatyw Senioralnych i Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, cykliczne 

spotkania z wiceprezydentem Miasta. 


