
         

Uchwała nr 1/15/2020 

Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 19 lutego 2020 r 

 

w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO) i Klubami Seniora. 

Na podstawie Rozdziału 2 § 3 oraz § 5 pkt. 4 Statutu Rady Seniorów w Gdańsku stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr LV/1662/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
powołania Rady seniorów w Gdańsku, uchwala się co następuje: 

§ 1 

1. Za najważniejszy element współpracy Rady Seniorów z organizacjami pozarządowymi 
oraz klubami seniora uznaje się stałą komunikację oraz doskonalenie poziomu 
i sposobu wzajemnej wymiany informacji. Dotyczy to w szczególności bieżącej 
informacji o istotnych dla sfery senioralnej  wydarzeń oraz wymiany doświadczeń. 

2. W sferze merytorycznej współpraca koncentrować się będzie na budowaniu 
pozytywnego wizerunku seniorów, tworzenie warunków aktywności seniorów, 
integracji i społecznego wsparcia seniorów, profilaktyce zdrowotnej, edukacji 
i kulturze, bezpieczeństwie seniorów, promowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego 
oraz znajomości zasad i funkcjonowania samorządu lokalnego wśród seniorów. 

§ 2 

1. Rada Seniorów w Gdańsku wpisuje się jako organ doradczy Prezydenta Gdańska 
w coroczne programy współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi 
(NGO) oraz Klubami Seniora, współpracując z nimi w formie pozafinansowej, na 
zasadzie partnerstwa i suwerenności. 

2. Rada Seniorów uważa za  priorytetowe zaangażowanie NGO i Klubów Seniora 
w aktywizację społeczną i zawodową, profilaktykę zdrowotną, kulturę i edukację 
(Uniwersytety III Wieku) oraz integracje seniorów, dla likwidacji zjawiska alienacji 
i wykluczenia. 

3. Rada Seniorów na podstawie przeprowadzonych ocen stwierdza zdecydowanie zbyt 
niski pozom finansowania kierowanego do NGO i klubów seniora przez Miasto. 
Wnioskujemy o coroczne zwiększanie tych środków, tym bardziej, że istotnie wzrasta 
inflacja, przekraczając aktualnie 4% rocznie oraz zwiększa się liczba organizacji 
pozarządowych i klubów seniora. 

4. Rada Seniorów wnosi o stale rozszerzanie przez Miasto zasady pomocniczości 
realizowanej przez gdańskie NGO, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ciągłość 
finansowania prowadzonych przez NGO zadań. Należy stworzyć skuteczny mechanizm 
ścisłej korelacji następujących po sobie okresów danego projektu, bowiem często 
występują nawet trzymiesięczne przerwy w finansowaniu przez NGO powierzonego 
przez Miasto zadania. 

5. Rada Seniorów wnosi o wprowadzenie przez Miasto (WRS) cyklicznych szkoleń dla 
klubów seniora w zakresie możliwości i sposobów formalizowania statusów tych 
klubów oraz skutecznego prowadzenia ich działalności, w tym umiejętności 
ubiegania się o granty w konkursach. 

§ 3 

Rada Seniorów przyjmuje  do bezpośredniego stosowania Rozdział IV  § 4.2 pkt. a – o       
z wyłączeniem punktu e i f  programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami   
pozarządowymi na 2020 rok a w szczególności: 



1. Wzajemne informowanie o bieżących i planowanych kierunkach działalności, 
pozytywnych doświadczeniach, uroczystościach i zdarzeniach związanych 
z seniorami, w formie e-mailowej, telefonicznej i bezpośredniej, 
-  e-mailowej na adresy: 
1.                                  
2.                   
3.                      
4.            
-  telefonicznej:  58 323 70 05  Sekretariat Biura rady Miasta i Rady Seniorów 
w Gdańsku. 
-  bezpośrednio: 
1. Wały jagiellońskie 1, 

80-853 Gdańsk 
Biuro Rady Miasta Gdańska, 

2. Zgodnie z dyżurami radnych Rady Seniorów w Gdańsku. 

2. W celu realizacji pkt.1 tworzy się Zespół  ds. Informacji Rady Seniorów złożony 
z przewodniczących Komisji Rady Seniorów którego celem jest zbieranie, selekcja 
i przesyłanie informacji do NGO i Klubów Seniora oraz odwrotne ich odbieranie 
i przetwarzanie z wiodącą rola Komisji ds. samorządu terytorialnego, tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i wymiany doświadczeń 
międzynarodowych. Informacje dotyczyć będą zdarzeń, szkoleń, konsultacji, 
inicjatyw oraz wymiany doświadczeń. 

3. Zespołem ds. informacji kieruje Wiceprzewodnicząca Rady Anna Butrym. 
4. Zespół ds. informacji stworzy bazę kontaktową (e-mail, telefon) NGO i Klubów 

Seniora, zgodnie z wymogami RODO. 
5. Zespół odbywa systematyczne spotkania 1 raz w miesiącu, pracując w zakresie 

wymiany informacji w  sposób ciągły. 
6. Wszyscy członkowie Rady Seniorów dysponując stosownymi informacjami 

dotyczącymi sfery senioralnej (zdarzenia, szkolenia, doświadczenia) winni je 
w sposób trwały przekazywać na ręce Zespołu ds. Informacji drogą e-mailową lub 
telefonicznie do  Sekretariatu Biura RMG – na ręce przewodniczącej Zespołu. 

7. Budowanie partnerstwa w celu realizacji szkoleń, wspólnych projektów oraz 
inicjatyw lokalnych; 

8. Współdziałanie w pozyskiwaniu przez NGO i Kluby Seniora z osobowością prawną 
środków finansowych grantów na inicjatywy senioralne ze źródeł: 
-  miejskich, 
-  wojewódzkich, 
-  europejskich - poprzez  Fundusz krajowy z Fundacją Batorego, 

- poprzez Fundusz Regionalny z Fundacją Rozwoju Demokracji 
lokalnej. 

9. Włączenie NGO i Klubów Seniora do współpracy regionalnej i ponadregionalnej 

10. Doprowadzenie do stałych, poziomych i bezpośrednich kontaktów klubów seniora 
poprzez wzajemne wizyty oraz wspólne działania, z rozważeniem łączenia 
organizacyjnego klubów dla zwiększenia ich siły i sprawności. 

11. Popularyzacja działalności NGO i Klubów Seniora w mediach i na dostępnych 
stronach internetowych, głównie Miasta Gdańska: 

-  magazyn „Herold”, 

-   www.gdansk.pl 

-   wskazana inicjatywa własna NGO i Klubów; 

12. Konsultacje społeczne aktów normatywnych i dokumentów dotyczących seniorów; 



13. Inspirowanie inicjatyw legislacyjnych oraz innych działań związanych z seniorami; 

14. Podejmowanie mediacji w sytuacjach konfliktowych z udziałem NGO i Klubów 
Seniora; 

15. Współpraca z Gdańska Radą Organizacji Pozarządowych i Gdańską Radą Działalności        
Pożytku Publicznego z ustaleniem okresowych konsultacji. 

§ 4 

       Przywołuje się Uchwałę I/7/2019 Rady Seniorów w Gdańsku z dnia 27 lutego 2019 r. w 
sprawie aktywizacji społecznej i zawodowej gdańskich seniorów w celu jej wspólnej 
realizacji z miastem, NGO i Klubami Seniora głównie w aspekcie budowy systemu 
informacji oraz wiodącej roli w tym systemie Gdańskiego Domu Aktywności Senioralnej. 

       Do zapoznania się przez NGO i Kluby Seniora na stronie:  www.gdansk.pl                               
zakładka:  Rada Seniorów w Gdańsku. 

§ 5 

  Przywołuje się Uchwałę I/12/2019 Rady Seniorów w Gdańsku w sprawie upowszechniania 
edukacji i kultury wśród seniorów oraz budowanie więzi międzypokoleniowych w celu 
jej wspólnej realizacji z NGO i Klubami Seniora i Radami Dzielnic głównie w aspekcie 
budowy systemu informacji. 

   Do zapoznania się przez NGO i Kluby Seniora na stronie:  www.gdansk.pl                               
zakładka:  Rada Seniorów w Gdańsku. 

 

§ 6 
Rada Seniorów 1 raz w miesiącu w każdym roku kadencji zorganizuje sesję poświęconą 
Współpracy z NGO i Klubami Seniora. 

 
§ 7 

Rada Seniorów apeluje do NGO zaangażowanych w problemy senioralne oraz do Klubów 
Seniora o wykorzystywanie własnych zewnętrznych tablic ogłoszeniowych oraz 
podobnych tablic różnych instytucji dla szerszego upowszechniania informacji 
o działalności oraz imprezach (Rady Dzielnic, biblioteki, parafie, przychodnie itp.) 

 
§ 8 

Rada Seniorów zwraca się do administratora strony www.gdansk.pl  oraz redakcji 
magazynu „Herold” o zamieszczanie szerszej gamy informacji o problemach seniorów 
gdańskich, które podejmują NGO, Kluby Seniorów, Rada Seniorów a które zbiorczo 
przedkładać będzie Zespół ds. informacji Rady Seniorów. 

 
§ 9 

        Rada Seniorów zwraca się do NGO i Klubów Seniorów o większe zaangażowanie 
i promowanie projektów związanych z seniorami do Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Gdańska. 

 
§ 10 

 
1. Rada Seniorów zwraca się do Klubów Seniora o nawiązanie ścisłego kontaktu 

z Radami Dzielnic, miejscowymi spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz znaczącymi 
NGO dla pozyskania lokalu na spotkania klubowe oraz podejmowanie wspólnych 
działań na rzecz seniorów. 
 



2. Rada Seniorów  wnosi do Klubów Seniora o wchodzenie w struktury dobrze 
działających NGO lub samodzielne uzyskanie statusu takiej organizacji 
z osobowością prawną, by móc samodzielnie ubiegać się o lokal na działalność oraz 
o granty w konkursach. 

 
§ 11 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                            
             
                                                                              Przewodniczący                                                                                                         
                                                                      Rady Seniorów  w Gdańsku 

 

                                                                                      /-/ Aleksander Żubrys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

                 Podjęcie uchwały dotyczącej współpracy Rady Seniorów z organizacjami 
pozarządowymi i Klubami Seniora wynika wprost ze Statutu Rady, gdzie w § 5 pkt.4 
wskazuje się że: „Rada realizuje swoje cele i zdania w szczególności przez /…../ 4. 
Współpracę z /…../ organizacjami pozarządowymi, Klubami Seniora/.../” 
 
            Ponieważ  Rada seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny 
i inicjatywny, to właśnie konsultacja i inicjatywność ma bezpośrednie odniesienie 
do organizacji pozarządowych (NGO) i klubów seniora. Z jednej strony Rada 
Seniorów podejmując uchwały inicjuje działania tych organizacji i klubów,  
a z drugiej Rada ma konsultantów swojej pracy w tych organizacjach. 
        
            Tak więc bliska współpraca i koordynacja działań Rady Seniorów, 
organizacji pozarządowych oraz klubów seniora jest niezbędna dla blisko 130 
tysięcy seniorów  w Gdańsku. Ta sytuacja ma też swoje odzwierciedlenie 
personalne, bowiem niemal 100 % radnych Rady Seniorów jest równocześnie 
aktywistami czołowych gdańskich organizacji pozarządowych i klubów seniora. 
 
              Z tych właśnie doświadczeń zrodziła się potrzeba i kształt uchwały gdzie 
głównym problemem w niej przedstawionym jest szybki przepływ informacji oraz  
wymiana doświadczeń dla dobra gdańskich seniorów. 
 
 
Wnioskodawca:  
Komisja ds. samorządu terytorialnego,  
tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych  
i wymiany doświadczeń międzynarodowych. 

 

 

         

 


