Koszalińska Rada Seniorów
Podsumowanie konsultacji dotyczących powołania
Koszalińskiej Rady Seniorów
1. Przedmiot konsultacji
Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii mieszkańców w sprawie Koszalińskiej
Rady Seniorów. Podczas konsultacji koszalińscy seniorzy, organizacje pozarządowe oraz
osoby zainteresowane powołaniem Koszalińskiej Rady Seniorów mogły wyrazić swoje opinie
i uwagi na temat sposobu zorganizowania Koszalińskiej Rady Seniorów, długości jej kadencji,
minimalnego wieku członków Rady. Zgłaszane przez mieszkańców uwagi dotyczące
Koszalińskiej Rady Seniorów pozwolą przygotować projekt uchwały powołującej Koszalińską
Radę Seniorów oraz projekt jej statutu, który poddany zostanie publicznej ocenie jeszcze
przed przyjęciem jej przez Radę Miejską w Koszalinie.

2. Sposób przeprowadzenia konsultacji
Spotkanie Prezydenta Miasta ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz anonimowe
ankiety z pytaniami o charakterze otwartym i zamkniętym to metody, którymi
przeprowadzono konsultacje.
Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 14 maja 2014 roku,
wzięło w nim udział około 80 osób. Uczestnicy spotkania mogli wyrazić swoje opinie za
pośrednictwem dystrybuowanej ankiety. Ponadto ankieta była udostępniona na stronie
www.obywatelski.koszalin.pl, dzięki czemu każdy mieszkaniec mógł bezpośrednio przesłać
wypełniony dokument ze swoimi uwagami, w terminie do 20 maja 2014 roku. Ponadto
ankiety rozesłane zostały do organizacji pozarządowych zajmujących się problemami osób
starszych. Do Biura Komunikacji Społecznej w terminie od 6 do 20 maja 2014 roku wpłynęło
w sumie 170 ankiet. W tym 27 drogą elektroniczną, a 143 złożono bezpośrednio w Biurze
Komunikacji Społecznej.
Mieszkańcy odpowiadali na następujące pytania:
1. Kompetencje Koszalińskiej Rady Seniorów powinny być określone ogólnie, czy
szczegółowo? (pytanie otwarte)
2. Jakimi zadaniami powinna zajmować się Koszalińska Rada Seniorów? (pytanie otwarte)
3. Minimalny wiek członków Koszalińskiej Rady Seniorów? (pytanie zamknięte)
4. Skład Rady. (pytanie zamknięte)
5. Ilu członków powinna liczyć Rada, aby efektywnie wykonywać swoje zadania? (pytanie
zamknięte)
6. Ile powinna trwać kadencja Rady? (pytanie zamknięte)
7. Jak często powinny odbywać się posiedzenia Koszalińskiej Rady Seniorów? (pytanie
otwarte)

8. W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś otrzymywać wiadomości o działaniach Koszalińskiej
Rady Seniorów? Gdzie powinny być umieszczane informacje o funkcjonowaniu Rady?
(pytanie otwarte)
9. Inne uwagi i komentarze na temat powołania Koszalińskiej Rady Seniorów. (pytanie
otwarte).

3. Podsumowanie konsultacji
Osoby biorące udział w konsultacjach społecznych za pośrednictwem ankiet przekazały wiele
cennych opinii, które posłużą do przygotowania projektu uchwały powołującej Koszalińską
Radę Seniorów oraz jej statutu.

I.

Uczestnicy konsultacji
1. Płeć
Ankietę wypełniło 127 kobiet (75%) i 43 mężczyzn (25 %)

2. Wiek
Ankietę wypełniły osoby w wieku:
- poniżej 50 lat – 10 ankiet (6%)
- 50-60 lat – 28 ankiet (16%)
- 61-70 lat – 95 ankiet (56%)
- powyżej 70 lat – 37 ankiet (22%)
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3. Aktywność w organizacjach seniorskich
123 osoby (72%) uczestników konsultacji zadeklarowało, że nie jest członkiem żadnej
organizacji seniorskiej. Natomiast 47 osób (28%) było przedstawicielami organizacji
pozarządowych, takich jak: Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Koszalinie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Emerytów i
Rencistów Koszalin, Polskie Stowarzyszenie w Koszalinie, Pracownia Pozarządowa, Polski
Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów w byłym zakładzie
pracy.

4. Wyrażenie chęci uczestnictwa w pracach Rady Seniorów
Na pytanie: czy Pani/Pan wyraża chęć aktywnego udziału w Radzie Seniorów, 97 osób (57 %)
odpowiedziało twierdząco, natomiast 73 osoby (43%) przecząco.

II.

Odpowiedzi na pytania z ankiety

Poniżej zestawienie wybranych opinii zgłoszonych przez mieszkańców, w przypadku
pytań otwartych, oraz procentowe przedstawienie odpowiedzi na pytania zamknięte.
1. Kompetencje Koszalińskiej Rady Seniorów powinny być określone ogólnie, czy
szczegółowo?
- Kompetencje powinny być określone precyzyjnie i szczegółowo, aby uniknąć nieporozumień.
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- Kompetencje Rady Seniorów powinny obejmować dziedziny ogólne, w ramach których
należy określić kompetencje szczegółowe.
- Kto ma określać te "kompetencje". Takie ciało nie powinno mieć żadnych kompetencji,
ponieważ nie jest organem konstytucyjnym, ani nawet ustawowym.
- Kompetencje Rady winne być określone ogólnie. Zbytnie uszczegółowienie może ograniczać
pracę - tak jak zbytnie sformalizowanie. Rada ma być organem doradczym Prezydenta.
- Ogólnie z zastrzeżeniem, że w sprawach ważnych lub nagłych byłaby możliwość
kompetencje te uszczegółowić.
- Moim zdaniem Rada Seniorów powinna mieć określone kompetencje dosyć ogólnie,
jednakże jeżeli ma mieć w swoich kompetencjach opiniowanie i wnioskowanie o pewne
rzeczy to powinno być to szczegółowo określone (co, kto i kiedy), głównie po to aby uniknąć
ewentualnych niedomówień w przyszłości.
- Powinny być określone szczegółowo - plan działania na rok kalendarzowy powinien być
uzgodniony z Prezydentem, z możliwością wprowadzania do niego zmian. Plan działania nie
może być stateczny.
- Kompetencje powinny być określone na średnim poziomie ogólności. Jasno wyznaczać cele,
priorytety oraz możliwości i sposoby ich realizacji. Jednocześnie nie powinny ograniczać
działań Rady, być zbyt szczegółowe. Podsumowując: jasno, konkretnie, nie drobiazgowo.
- Należy wypośrodkować - to co najistotniejsze - szczegółowo, mniej ważne kwestie – ogólnie.

2. Jakimi zadaniami powinna zajmować się Koszalińska Rada Seniorów?
- Całokształt spraw związanych z warunkami życia seniorów.
- Współpraca z Urzędem Miasta, Radami Osiedli, DPS, zajmowanie się osobami starszymi,
doradztwo i współpraca z Urzędem i instytucjami miasta, organizowanie spotkań i prelekcji,
reprezentowanie osób starszych na spotkaniach, imprezach patriotycznych i kulturalnych.
- Potrzebami osób starszych.
- Opieka zdrowotna seniorów, zakup leków przez seniorów z ulgami, refundowanie zabiegów,
rehabilitacji i sanatoriów, waloryzacja emerytur wyjazdy na wczasy, wycieczki z częściową
odpłatnością, uhonorowanie szczególnie zasłużonych seniorów, ale nie ze względów
politycznych.
- Organizacja pomocy ludziom starszym, organizowanie imprez dla mieszkańców, troska o
seniorów koszalińskich, tańsze bilety do Filharmonii i do kina Kryterium, organizowanie
dyżurów specjalistów: lekarzy, psychologów.
- 1. Sprawy społeczno-kulturalne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych,
2. Inicjowaniem pomysłów w zakresie szkoleń, kursów, seminariów,
3. Uczestnictwo jako organ doradczy w sprawach gospodarczych. Wielu seniorów to
doświadczeni, wykształceni fachowcy, warto skorzystać z ich wiedzy.
4. Może włączyć seniorów do współpracy z seniorami z zaprzyjaźnionych miast ?
- Zieleń, ścieżki, drogi, place zabaw, parkingi.
- Ustalić liczbę seniorów w Koszalinie, orientować się w jaki sposób i gdzie mogą spędzać
wolny czas, załatwić zniżki dla seniorów na imprezy kulturalne.
- Wszystkimi sprawami dotyczącymi ludzi starszych i sprawami będącymi ważnymi dla
następnych pokoleń ludzi starszych.
- 1. Zdrowotnymi w tym pomoc osobom poszkodowanym przez los, czy to zdrowotnie, czy z
powodu braku samodzielności. 2. Godne życie - pomoc w ciężkich sytuacjach losowych.
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3. Pomoc w domu osobom cierpiącym - przez wolontariat. 4. Współpraca z instytucjami,
których kompetencje pokrywać się będą z potrzebami - wnioskami Rady Seniorów.
5. Kreowanie szacunku dla każdego wieku. 6. Bezpieczeństwo w szerokim zakresie, w miejscu
zamieszkania. 7. Opiniowanie Uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie, które KRS uzna za
zasadne, aby taką opinię przedstawić.
- Sytuacja materialna seniorów, służba zdrowia - zabezpieczenie seniorów, rekreacja dla
seniorów, życie kulturalne seniorów, rehabilitacja seniorów.
- Problemami osób starszych, informowaniem gdzie mogą załatwić problemy zdrowotne,
mieszkaniowe, organizować spotkania z mieszkańcami.
- Należy określić co rozumie się pod pojęciem senior. Karta Seniorów, ulgi w komunikacji, ulgi
w instytucjach kultury, działania na rzecz seniorów lub do nich kierowane.
- Współdecydowanie w sprawach dotyczących ochrony zdrowia, organizacji pomocy dla osób
starszych.
- Rada Seniorów mogłaby zajmować się kontaktami z seniorami, przyjmowaniem ich
postulatów, przedkładaniem Prezydentowi propozycji, projektów będących realizacją tych
postulatów lub swoich inicjatyw, np. ułatwień w komunikacji, organizowania spotkań
integracyjnych.
- Dbać o interesy seniorów we wszystkich wdrażanych przez Radę Miejską dokumentach
(śledzić działania Rady, analizować dokumenty, zgłaszać uwagi), inicjować i wspierać
działania i inicjatywy na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów w Koszalinie,
prowadzić debatę publiczną na temat "starości" w Koszalinie - kawiarenki obywatelskie,
kampanie medialne itp., badać i analizować potrzeby i problemy osób starszych w Koszalinie,
dbać o dostrzeganie i docenienie osób starszych w naszym mieście (organizacja dni seniora
itp.).
- Problemami związanymi z rozwojem miasta, konsultacjami w sprawach związanych
z planowanymi inwestycjami.
- Z pewnością powinna przedstawiać propozycje w zakresie inicjowanych działań na rzecz
seniorów, co powinno odbywać się przy współpracy z władzami. Przydatne byłoby też
wydawanie opinii i wnioskowanie w odniesieniu do konkretnych spraw (np. uchwał,
programów). Rada Seniorów powinna także pełnić rolę informacyjną, skierowaną głównie do
środowiska seniorów odnośnie działań podejmowanych przez Miasto, co pozwoli umacniać
więzi społeczne przy dobrej współpracy i zrozumieniu pomiędzy pokoleniami. Bardzo ważnym
aspektem działalności Rady Seniorów powinny być działania skierowane na walkę ze
stereotypami związanymi ze starością oraz pozytywne budowanie wizerunku osoby starszej.
- wszystkimi sprawami dotyczącymi ludzi dojrzałych: dostęp do lekarzy, dostęp do ośrodków
pielęgnacyjno - leczniczych całodobowych (remontowanie domu przy ul. Morskiej to
zdecydowanie za mało), rozwiązywanie problemu odpłatności za pobyt w takim ośrodku.
Obecne ceny - około 3 000 złotych za miejsce w pokoju dwuosobowym to zdecydowanie za
dużo, gdy dużo osób ma emerytury poniżej 1 500 zł. Może dopłacać chociażby 50% kosztów?
Doradztwo i opiniowanie ustaleń, wszystkie sprawy z terenu na którym będzie działać.
- 1. doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez UM; 2. aktywizacja seniorów; 3.
likwidacja barier na obszarze miasta i powiatu; 4. doradztwo i pomoc w konfliktach seniorów
z urzędami.
- Zadaniami, które mają poprawić życie wszystkich seniorów.
- Reprezentowanie osób starszych, określenie i sprecyzowanie potrzeb osób starszych oraz ich
realizacja, prawidłowa relacja pomiędzy grupami wiekowymi, współpraca z Radami Osiedli i
związkami emerytów, rencistów, wprowadzenie Karty Seniora – zniżki.
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- Przekazywać oczekiwania i potrzeby osób starszych władzom lokalnym.
- Ocena projektów Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta szczególnie pod kątem osób
niepełnosprawnych, starszych oraz estetyki miasta.
3. Minimalny wiek członków Koszalińskiej Rady Seniorów?
Osoby wchodzące w Skład Rady Seniorów według uczestników konsultacji powinny mieć co
najmniej 60 lat – 73 odpowiedzi (45%).
Wszystkie odpowiedzi:
Odpowiedź

Ilość
procent
odpowiedzi

Nie powinno być żadnych ograniczeń, jedynym warunkiem powinna
55
być działalność na rzecz osób starszych

34%

minimum 60 lat

73

45%

minimum 65 lat

23

14%

12

7%

Inne odpowiedzi:
- od 55 r.ż.
- brak
- 55 lat
- bez ograniczeń
- bez ograniczeń
- 65-70
- każdy chętny
- emeryt poniżej 60 roku życia
- być na emeryturze
- 55
- 50 lat
- 57 lat

4. Skład Rady.
Koszalińska Rada Seniorów powinna być ciałem kolegialnym, w którego skład powinni wejść
przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych oraz
przedstawiciele seniorów mieszkających w Koszalinie – 82 odpowiedzi (53%).
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Wszystkie odpowiedzi:
Odpowiedź

Ilość
procent
odpowiedzi

Tylko przedstawiciele organizacji seniorskich/seniorów

50

32%

Ciało kolegialne, w którego skład wejdą osoby wskazane przez
Prezydenta Koszalina, Radę Miejską oraz osoby wybrane spośród
organizacji seniorskich i seniorów mieszkających w Koszalinie.

82

53%

22

14%

Inne odpowiedzi:
- organizacje pozarządowe
- Do Rady powinny wejść osoby wskazane przez Prezydenta Koszalina, Radę
Miejską, a także osoby zgłoszone przez organizacje seniorskie w Koszalinie,
jednakże powinna być też możliwość zgłaszania się osób "niezrzeszonych", które
również często mają ciekawe pomysłu i aktywnie działają na rzecz osób starszych.
- MIESZKAŃCY
- osoby wybrane spośród seniorów, niekoniecznie zorganizowanych w różnego
typu organizacjach - warunek zainteresowanie sprawami miasta i losem seniorów
- szeroki zasięg osobowy
- organizacje polityczne
- każdy kto wyrazi chęć udziału
- kompetentni
- niezależni
- różne organizacje społeczne
- przedstawiciele seniorów, 1 osoba z rady miejskiej i lekarz geriatra
- zgłoszenia
- przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów, osoby niezrzeszone
oraz przedstawiciele organizacji samorządowych
- osoby chętne do pracy na rzecz innych
- kompetentni
- niezależni
- niezależni
- seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
osoby, które nie są obojętne na życie osób starszych
- z organizacjami pozarządowymi
- Rady Osiedli
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5. Ilu członków powinna liczyć Rada, aby efektywnie wykonywać swoje zadania?
Koszalińska Rada Seniorów powinna liczyć 9 osób, aby efektywnie wykonywać swoje
zadania.
Wszystkie odpowiedzi:
Ilość
procent
odpowiedzi

Odpowiedź
9

76

46%

13

27

16%

15

53

32%

8

5%

Inne odpowiedzi:
- poniżej 9
- 20-50
- 10
- 25
- 12-14
- nie wiadomo jeszcze jakie zadania.
- Powinna liczyć 15 osób, np: 3 wskazane przez Prezydenta, 3 wskazane przez Radę Miejską, 4 wskazane przez organizacje seniorskie, 5 - osoby które zgłoszą się samodzielnie
- 20-25

6. Ile powinna trwać kadencja Rady?
Uczestnicy konsultacji najczęściej proponowali pokrycie kadencji Rady Seniorów z kadencją
Rady Miejskiej – 65 odpowiedzi (38%), natomiast aż 60 osób (36%) powiedziało, że kadencja
powinna trwać 2 lata.
Wszystkie odpowiedzi:
Odpowiedź
2 lata

Ilość
procent
odpowiedzi
60

36%

8

3 lata

38

22%

powinna pokrywać się z kadencją Rady Miejskiej

65

38%

6

4%

Inne odpowiedzi:
- 4 (wybierana na okres od 1 kwietnia do 31 marca ostatniego roku))
- 1 rok
- 5 lat
- 3-4 lata, może być powiązana z kadencją Rady Miejskiej, ale wybory do
Rady Seniorów i jej funkcjonowanie nie powinny być kojarzone politycznie,
kojarzone z wyborami samorządowymi
- zależy od zadań
- 4 lata

7. Jak często powinny odbywać się posiedzenia Koszalińskiej Rady Seniorów?
- w zależności od wynikającej z życia problematyki,
- minimum co 2 tygodnie, maksymalnie 1 w miesiącu,
- raz na 2 miesiące,
- co najmniej raz na kwartał, a także na wniosek przewodniczącej/ego Rady, kilku członków
(liczba uzależniona od liczebności rady), Prezydenta Miasta,
- raz w miesiącu, w zależności od zadań i potrzeb,
- raz na 3 miesiące,
- przynajmniej raz na miesiąc,
- co najmniej raz na kwartał, a w razie konieczności istniała by możliwość zwołania
dodatkowego posiedzenia lub posiedzeń.
- to zależy od sposobu w jaki Rada będzie działała. Myślę, że ok. raz na miesiąc. Musi być
regularność i dość duża częstotliwość, żeby Rada się nie rozpadła i nie była ciałem pozornym.
- aby Rada sprawnie pracowała, a jednocześnie jej członkowie mieli czas na przemyślenie
efektów spotka. Opracowanie propozycji spotkania powinny odbywać się w cyklu
miesięcznym/dwumiesięcznym
- 1 raz w miesiącu lub w zależności od potrzeby,
- tak często, jaka będzie potrzeba chwili,
- 1/rok - ogólnie z zaproszeniem wszystkich organizacji działających w Koszalinie na rzecz
środowisk osób wcześniej urodzonych, 4/rok - zebrania plenarne całej 15 osobowej Rady
Seniorów, 1/miesiącu - zebrania 5-cio osobowego Prezydium Rady oraz dodatkowo doraźnie zawsze w razie pilnych potrzeb przy realizacji planowanych zadań oraz zleceń Urzędu
Miejskiego.
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8. W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś otrzymywać wiadomości o działaniach
Koszalińskiej Rady Seniorów? Gdzie powinny być umieszczane informacje
o funkcjonowaniu Rady?
- w Urzędzie Miejskim, Radach Osiedli, DPS, instytucjach społecznych, kulturalnych, lokalna
prasa i telewizja,
- e-mail, biuletyn kwartalny,
- na stronie koszalin.pl, obywatelski.koszalin.pl - relacje ze spotkań, informacje nad czym
Rada obecnie pracuje, raz do roku otwarte zebranie dla mieszkańców i mediów
z przedstawieniem przez przedstawicieli Rady jej działań z ostatniego roku,
- w koszalińskich mediach i Internecie,
- 1. W Internecie, 2. Informator kulturalny, 3. Specjalna gazetka wydawana 2 x w roku,
- w mediach i na spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- w ogólnodostępnych wydawnictwach miasta,
- prasa, telewizja, radio,
- na stronie internetowe UM, w prasie lokalnej, w radiu i TV lokalnej, ogłoszenia
bezpośrednio w organizacjach seniorskich,
- w mediach: prasa, radio, TV, powinna mieć odrębną stronę internetową, stały kontakt
z placówkami prowadzącymi działalność na rzecz seniorów, może informator - 1 raz w roku
z dystrybucją bezpośrednio do odbiorcy indywidualnego,
- bezpłatny informator tylko dla seniorów albo strona w bezpłatnych dodatkach miejskich np.
Teraz Koszalin, Fakty i inne,
- tablica ogłoszeń UM, Internet, TV MAX, Radio Koszalin
- (wkładka) dla seniorów zawsze tego samego dnia miesiąca, na stronie BIP-u jako ważne dla
seniora, informacja na Maxie (np. zawsze w poniedziałki o godzinie X)
9. Inne uwagi i komentarze na temat powołania Koszalińskiej Rady Seniorów.
(wszystkie dodatkowe uwagi zgłoszone przez mieszkańców)
- W Radzie Seniorów powinny być osoby z doświadczeniem organizacyjnym w różnych
dziedzinach życia zawodowego i społecznego, osoby kreatywne, o dużej kulturze osobistej,
z osiągnięciami, dynamiczne w działaniu, czujące potrzebę służenia innym ludziom, nie
konfliktowe, ale asertywne w działaniu i wykształcone.
- Nie powinno to być towarzystwo wzajemnej adoracji, z barwami politycznymi, tylko
prawdziwi społecznicy, działający wolontarystycznie dla dobra środowiska.
- Bardzo słuszna sprawa.
- Propozycja utworzenia Rady Seniorów uważam za zasadną z uwagi na stworzenie
możliwości obywatelom miasta Koszalina uczestnictwa w ważnych procesach rozwoju miasta
i poprawy poziomu życia.
- Powołane osoby to te, które aktualnie współpracują i działają w klubach i zespołach
seniorów.
- Wspaniały gest Rady Miejskiej w kierunku seniorów, ale boję się że skończy się to jak zawsze
na słomianym zapale.
- Bardzo dobry pomysł, może należy szerzej powiedzieć o działaniach Rad w innych miastach i
skorzystać z ich pomysłów.
-Powołanie Koszalińskiej Rady Seniorów jest bardzo potrzebne.
- Rada powinna nawiązać kontakt z istniejącymi klubami seniorów.
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- Skorzystać z doświadczeń już utworzonych Rad z innych miast.
- Rada nie powinna mieszać się do polityki i nie powinna podporządkowywać się żadnemu
związkowi religijnemu - winna być świecka.
- Po wytypowaniu przez Rady Osiedli, wybór w głosowaniu tajnym.
- Kto jak nie seniorzy znają bolączki i problemy osób starszych.
- Wzorowanie się na innych miastach w Polsce, gdzie Rady działają już ponad 5 lat.
- Brawo! Inicjatywa super! Przydatna Prezydentowi! Mobilizująca społecznie, odmładzająca
zgrzybiałych, projekt powołania rady seniorów jest bardzo pomysłowy, w składzie powinny
się znaleźć osoby dyspozycyjne, niepracujące.
- Widzę konieczność powołania Rady w Koszalinie.
- Rada powinna mieć konkretne kompetencje, aby nie była tylko dekoracją działań
samorządu na rzecz seniorów. Plan działania powinien zostać zatwierdzony przez RM, a
ocena jego realizacji należałaby do samych seniorów Koszalina. Jeden z radnych winien
sprawować patronat nad pracą RS.
- Widzę celowość działania!
- Powinni być to ludzie spełniający odpowiednie kryterium: - rodowici koszalinianie mieszkający powyżej 40 lat w naszym mieście.
- Powołać jak najszybciej.
- Rada Seniorów jest bardzo potrzebna.
- Cieszy mnie ta inicjatywa. Jestem przekonana, że jeśli dobierze się seniorów z pasją i
wiedzą, mogą oni wnieść wiele do naszego życia. Sama znam niejednego, któremu brakuje
na emeryturze miejsc, gdzie mogą być z pożytkiem dla ogółu "wykorzystani", jednocześnie
czerpiąc z tego satysfakcję. Moja mama jest tego najlepszym przykładem.
- Podoba mi się ta inicjatywa.
- Życzyłabym sobie, żeby było to ciało społeczne, skutecznie działające, nie na pokaz i nie do
wypinania piersi na ordery. Konieczność powołania Rady Seniorów, aby wyciągnąć starszych
ludzi z domów i działek.
- W Radzie Seniorów powinni być emeryci i renciści, a nie osoby czynne zawodowo.
- Taka rada powinna działać od dawna.
- Osoby będące na emeryturze lub rencie znają problemy ludzi starszych.
- Mam wątpliwości o potrzebie powołania.
- Zdecydowanie widzę celowość działania KRS.
- Należy skorzystać z wzorów z innych miast.
- Rada powinna zająć się nie tylko działaniami na rzecz zaspakajanie potrzeb ludzi starszych,
ale także wykorzystać potencjał seniorów do działań na rzecz własnego środowiska , a także
innych mieszkańców. Dzisiejsi seniorzy to w znacznej części osoby całkowicie sprawne
fizycznie, intelektualnie, posiadający wykształcenie, a przy tym posiadający czas, który
chętnie poświęcają innym.
- Jak najszybciej należałoby wprowadzić tą Radę, bowiem ludzie starsi są bardzo
doświadczeni i mają wiele do powiedzenia. Są aktywni mają czas na rozwiązywanie
problemów dot. ludzi starszych a także spraw miasta.
- Duży udział w Radzie mieszkańców, mniejszy przedstawicieli samorządu. Dobra kampania
rekrutacyjna członków, aby były to osoby aktywne i chętne do realnych działań.
- Stworzenie miejsca dla seniorów, podobnego do pałacu młodzieży. Powinna też być Karta
Seniora z numerem PESEL, która byłaby przepustką do uczestnictwa i przywilejów należnych
tej grupie.
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- Winny być uwzględnione sprawy pomocy prawnej w różnych życiowych problemach
jednostkowych seniorów.
- Tylko mieszkańcy zameldowani w Koszalinie.
- Wskazany udział osób młodszych, zaangażowanych w troskę o osoby starsze.
- Rada Seniorów winna być apolityczna. W jej ręku powinny skupić się wszystkie inicjatywy na
rzecz seniorów. Dbać o możliwości dostępu seniorów do wszystkich dóbr kulturalnych.
- Marnowanie publicznych pieniędzy.
- Dobrze, że się ją powołuje.
- Uważam że posiedzenia Koszalińskiej Rady Seniorów powinny odbywać się z udziałem
jednego z Prezydentów Miasta i ewentualnie innych osób wskazanych przez Prezydenta.
- Wspaniała sprawa.
- Bardzo dobry pomysł :-)
- Rada Seniorów powinna utworzyć się w ramach organizacji społecznych poza wpływem
rządzących i partyjnych miasta.
- Powołać w miarę możliwości jak najszybciej.
- Rada powinna składać się z osób kompetentnych, rozumiejących potrzeby osób starszych.
- Dbanie o historię w szkołach i kulturę Narodu Polskiego
- Inicjatywa godna uwagi, wymagająca przeprowadzenia konsultacji społecznych w różnych
środowiskach, nie tylko seniorskich.
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