UCHWAŁA NR 639/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Radomskiego Programu na Rzecz Seniorów - „Siła w Seniorach” na lata 2018-2023
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5c ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9, 14, 17 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz
w związku
z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.)
Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Radomski Program na Rzecz Seniorów – „Siła w Seniorach” na lata 2018-2023, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radomiu
Dariusz Wójcik
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WPROWADZENIE

„Mamy młode serce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, takim jakie ono jest.
Życie ze swoimi dobrymi, ale także złymi stronami. Mamy młode serce, tak długo jak
długo potrafimy kochać ludzi i życzyć im szczerze tego wszystkiego czego im brakuje,
a tak bardzo jest potrzebne. Kto się starzeje zachowując młode serce, ten wie jak
należy przyjmować ze spokojem te liczne małe i większe uciążliwości podeszłego
wieku.” (Phil Bosmans)
Siła w Seniorach jest lokalnym programem skierowanym do osób powyżej 60 roku
życia zamieszkałym na terenie Miasta Radomia.
Dane demograficzne dotyczące mieszkańców Radomia
Starość jest jednym z naturalnych etapów życia każdego człowieka, bez względu na
płeć, status społeczny, kraj, miasto czy też środowisko w jakim mieszka.
Analizując dane dotyczące liczby starszej ludności naszego miasta, z myślą
o tworzeniu lokalnego systemu wspierania seniorów, należy wziąć pod uwagę ludność
już w wieku 60 lat, gdyż jest to obecnie jedna z grup społecznych najbardziej
narażonych na wykluczenie ze względu na niski status ekonomiczny.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że liczba mieszkańców Radomia na
dzień 31.12.2016r. wynosiła 215.020, w tym 54.353 osoby w wieku 60+, co
stanowiło ok. 25,27% mieszkańców miasta.
Poniższy wykres ilustruje grupy mieszkańców Radomia w wieku 60+ i można
zauważyć, że najliczniejszą grupą są seniorzy w wieku 60-69, których liczba wynosi
30.434 osoby. Kolejną liczną grupą są osoby w wieku 70-74, których jest 7.993
osoby. Liczba mieszkańców Radomia w wieku 75-79 wynosi 6.375 osób, zaś w wieku
80-84 – 5.284 osoby. Radom ma również liczną grupę osób powyżej 85 r. ż., których
liczba wynosi 4.267 osób. (Dane: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie; stan na dzień

31.12.2016r.)

Grupy wiekowe mieszkańców Radomia w wieku 60+
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Udział seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców Radomia z podziałem na kobiety
i mężczyzn wskazuje, że znacznie wyższy jest wskaźnik udziału kobiet do mężczyzn
w wieku powyżej 60 r. ż. (32.907 kobiet do 21.446 mężczyzn), podobnie jak w całej
społeczności Radomia, tj. 112.870 kobiet do 102.150 mężczyzn. (Dane: Główny Urząd
Statystyczny w Warszawie; stan na dzień 31.12.2016r.)

Udział Seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców Radomia z podziałem na kobiety i mężczyzn
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Analiza danych z lat 2009-2015 wskazuje na postępujący wzrost wskaźnika udziału
osób w wieku 60+. W 2009 r. liczba seniorów w wieku 60+ stanowiła 19,14% ogólnej
liczby mieszkańców Radomia (42.763 osoby). W 2010 r. osoby w wieku 60+ stanowiły
19,98% ogółu mieszkańców (44.293 osoby). W roku 2011 liczba osób starszych
w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców wynosiła 20,77% (45.831 osób). W 2012r.
osoby starsze stanowiły 21,60% ogółu mieszkańców Radomia (47.462 osoby). W roku
2013 liczba seniorów wynosiła 22,51% ogólnej liczby mieszkańców (49.184 osoby).
W 2014r. seniorzy stanowili 23,45% w stosunku do ogółu mieszkańców Radomia
(50.932 osoby). W 2015r. osoby w wieku 60+ stanowiły 24,43% ogólnej liczby
mieszkańców (52.805 osób). (Dane: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie; stan na dzień

31.12.2016r.)
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Liczba mieszkańców Radomia w wieku 60+ w latach 2009-2015
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Sytuacja osób starszych w Radomiu
Po zakończeniu kariery zawodowej u wielu osób ujawnia się poczucie osamotnienia
i deprywacja1 potrzeb psychospołecznych. Wiele osób odczuwa pustkę, nie wie jak
zagospodarować czas wolny, spożytkować posiadaną energię, zaplanować dalszy
rozwój i aktywność.
Osoby starsze nie są grupą jednorodną pod względem stopnia samodzielnego
funkcjonowania, w zależności od wieku i płci różnie kształtują się ich potrzeby
i problemy.
W Radomiu prowadzonych jest już szereg działań z zakresu przeciwdziałania
osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną osób powyżej 60 roku życia.
Działania te realizują, instytucje miejskie min.: Domy Pomocy Społecznej, Zakład
Opieki Długoterminowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa
Chałubińskiego, Dzienny Dom ,,Senior+”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomiu, Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Radomiu, Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” oraz Radomski Klub
Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia” oraz partnerzy programu ,,Radomska Karta
Seniora”, NGO, podmioty kościelne.
Stosunkowo nową formą dziennego pobytu dla seniorów jest Dzienny Dom
„Senior+”, który funkcjonuje w Radomiu przy ul. Rwańskiej 7 od października 2015r.
i jest przeznaczony dla 30 osób. W trakcie kilkugodzinnego pobytu Seniorzy mają
zapewnione zajęcia terapeutyczne i towarzystwo osób w podobnym wieku.
Na terenie Miasta Radomia funkcjonują również kluby seniora, które oferują swoim
członkom różne formy aktywnego spędzania czasu. Co roku Gmina Miasta Radomia
współfinansuje, w ramach otwartego konkursu ofert, kluby seniora działające przy
organizacjach pozarządowych i parafiach. W ramach prowadzonych Klubów Seniora
Deprywacja - ciągłe niezaspokojenie jakiejś potrzeby biologicznej, bądź psychologicznej (częściej). Jest jednym
z głównych źródeł stresu obok zakłóceń, przeciążenia i zagrożenia.
1
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organizowane są różnego rodzaju prelekcje i pogadanki dot. między innymi zdrowia
czy bezpieczeństwa. Ponadto, w spotkaniach często uczestniczą policjanci, lekarze,
historycy, psycholodzy i inni. Seniorzy wychodzą do kina czy teatru oraz uczestniczą
w wycieczkach krajoznawczych. Dzięki tym działaniom osoby starsze nie ulegają
marginalizacji społecznej, są w stałym kontakcie z innymi ludźmi, co z pewnością lepiej
wpływa na ich samopoczucie.
Wraz z wiekiem obniża się kondycja zdrowotna i seniorzy wymagają pomocy osób
trzecich przy wykonywaniu codziennych, podstawowych czynności. Pogarszający się
z wiekiem stan zdrowia zmusza seniorów do korzystania z pomocy placówek służby
zdrowia, szpitali i zakładów opiekuńczo-leczniczych, skąd oczekują pomocy w formie
opieki długoterminowej. Szczególnej uwagi i pomocy ze strony profesjonalnych służb
wymagają osoby w okresie tzw. „późnej starości”, czyli w wieku powyżej 75. r. ż.
W Radomiu, zamieszkuje 5.175 mężczyzn oraz 10.751 kobiet będących w tym
przedziale wiekowym (dane na dzień 31.12.2016r. Bank Danych Lokalnych GUS). Miejski
Ośrodek Pomocy Społeczne w Radomiu realizując zadania wynikające z ustawy
o pomocy społecznej zapewnia usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze, które są świadczone w miejscu zamieszkania. Wg stanu na dzień
18.09.2017r. tego typu usługami zostało objętych 264 osoby w wieku 60+.
Osoby starsze i samotne, które wymagają stałej, całodobowej opieki i pomocy
w codziennym funkcjonowaniu mogą skorzystać z ofert radomskich Domów Pomocy
Społecznej. Gmina Miasta Radomia prowadzi 4 tego typu placówki:
• Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej przy
ul. Struga 88 – przeznaczony jest dla 163 osób przewlekle somatycznie chorych
oraz 22 osób przewlekle psychicznie chorych,
• Dom Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej 13 przeznaczony jest dla 80 osób
przewlekle psychicznie chorych,
• Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy przy ul. Wyścigowej 16
przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku oraz 120 osób przewlekle
somatycznie chorych,
• Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza przy ul. Garbarskiej 35 przeznaczony
jest dla 45 osób przewlekle somatycznie chorych.
Pogarszający się z wiekiem stan zdrowia powoduje konieczność korzystania przez
seniorów z pomocy placówek służby zdrowia, szpitali, w tym również w formie opieki
długoterminowej oraz porad lekarzy różnych specjalności. W wielu przypadkach są to
choroby przewlekłe, wymagające zażywania różnorodnych leków. W tej sytuacji
konieczne staje się objęcie seniorów pomocą przychodni lub oddziału geriatrycznego,
których w chwili obecnej nie ma w Radomiu. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. Tytusa Chałubińskiego przy ul. Lekarskiej 1 funkcjonuje Zakład Opieki
Długoterminowej, w skład którego wchodzi Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Chorych
Mechanicznie Wentylowanych. Zakład Opieki Długoterminowej jest placówką
świadczącą kompleksowe, wielodyscyplinarne usługi pielęgniarskie, opiekuńcze oraz
terapeutyczne wobec osób przewlekle chorych, nie kwalifikujących się do leczenia
szpitalnego i aktywnej rehabilitacji, a wymagających całodobowej profesjonalnej
pielęgnacji i kontynuacji leczenia farmakologicznego. Oddział ten może zapewnić
pomoc i opiekę medyczną dla łącznie 30 osób. Ilość miejsc jest jednak
niewystarczająca, dlatego osoby muszą oczekiwać na przyjęcie do Zakładu Opieki
Długoterminowej.
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Radomska Rada Seniorów
Rada Miejska w Radomiu podjęła Uchwałę nr 703/2014 z dnia 17.03.2014r.
w sprawie powołania Radomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Organ ten
powstał w celu zwiększenia wpływu seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności
ze szczególnym uwzględnieniem najstarszej grupy mieszkańców miasta Radomia.
Radomska Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny
w sprawach ważnych dla osób starszych i powoływana jest na 2-letnią kadencję.
Głównym celem działania Rady jest integracja, wspieranie i reprezentowanie
środowiska seniorów poprzez m.in.:
 współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw i oczekiwań,
 wspieranie wszelkich form aktywności seniorów,
 działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.
Nabór na członków Radomskiej Rady Seniorów odbywa się w drodze ogłoszenia
Prezydenta, dostępnego na stronie internetowej www.radom.pl. W skład Rady
wchodzi 11 osób, w tym:
 7 przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób
starszych,
 2 członków wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu,
 2 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Radomia.
Szczegółowe informacje dotyczące Radomskiej Rady Seniorów są dostępne na stronie
internetowej
www.radom.pl
(http://www.radom.pl/page/3893,radomska-radaseniorow.html)
Radomski Program na Rzecz Seniorów - Siła w Seniorach na lata 2018-2023
Program Siła w Seniorach jest narzędziem wyznaczającym kierunki działania
podejmowane przez Gminę Miasta Radomia na rzecz osób starszych. Beneficjentami
Programu są same osoby starsze, a także wszyscy ci, którzy działają na ich rzecz
(m.in. służby społeczne, organizacje pozarządowe). Mając na względzie również
zmianę postrzegania wizerunku osoby starszej, odbiorcami Programu, przynajmniej
w sposób pośredni, mogą być wszyscy mieszkańcy miasta Radomia.
Głównym celem jest zapobieganie osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją
społeczną osób powyżej 60. roku życia poprzez stymulowanie ich do aktywnego
udziału w życiu społecznym.
Podstawą działań podejmowanych na rzecz osób starszych powinno być dążenie do
udoskonalania ich sprawności funkcjonalnej, rozumianej jako aktywne funkcjonowanie
w społeczeństwie. Oznaczać to będzie poprawę, gdzie to możliwe, istniejących już
działań lub utrzymanie faktycznego stanu oraz tworzenie nowych.
Radomski Program na Rzecz Seniorów Siła w Seniorach na lata 2018-2023 składać się
będzie z 3 elementów:
1. Siły w Seniorach Zdrowych
2. Siły w Seniorach Bezpiecznych
3. Siły w Seniorach Aktywnych
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Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób 65+

„Stop grypie! Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla
mieszkańców Radomia powyższej 65 roku życia” to program, którego celem jest
zmniejszenie zachorowalności na grypę oraz wzrost świadomości zdrowotnej
mieszkańców nt. zagrożeń zdrowia związanych z grypą, potrzeby szczepień przeciwko
grypie, zmniejszenia transmisji wirusa w środowisku. Program szczepień realizowany
jest przez Radomski Szpital Specjalistyczny, który w 2017 roku otrzymał od miasta na
ten cel dotację w kwocie 121 tys. 500 zł. Pozwoliło to na objęcie bezpłatnymi
szczepieniami około 3.340 mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65. rok życia.
W 2017 roku Radom otrzymał tytuł Samorządowego Lidera w innowacjach
w zakresie profilaktyki grypy. Wyróżnienie to zostało przyznane miastu przez Radę
Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Eksperci wyróżnili w sumie
33 samorządy z całego kraju. Radom został nagrodzony za stosowanie najwyższych
standardów w profilaktyce grypy, polegające na proponowaniu seniorom szczepienie
czterowalentnymi szczepionkami przeciw grypie.

Promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
Średnia długość życia człowieka systematycznie się wydłuża. W ostatnich latach
szacuje się, że nowo narodzony chłopczyk w Polsce będzie żył 72,7 roku,
a dziewczynka - aż 81,2 roku.
Tak naprawdę w dużej mierze od nas samych zależy, czy będzie to życie we
względnym komforcie, czy wieloletnia walka z chorobami i własnym ciałem. Wiele
zależy również od czynników środowiskowych, czyli m.in. diety i aktywności fizycznej.
Osoby w wieku 60+ powinny zwracać szczególną uwagę na dietę, która winna być
dopasowana do prowadzonego trybu życia.
W ramach działań prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia zostanie opracowany
Program promocji zdrowego odżywiania, który w sposób przystępny będzie zawierał
wszelkie informacje dotyczące właściwej diety dostosowanej do wieku.
Gmina Miasta Radomia promuje zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia m.in. poprzez
realizację programów zdrowotnych, takich jak: „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA –
aktywizacja osób w wieku 60+ na lata 2016–2018”, którego celem jest wzrost
aktywizacji ruchowej i społecznej seniorów poprzez promowanie zdrowego stylu życia
i zajęcia ruchowe, badania słuchu. Adresatami programu jest ok. 80 osób po 60 roku
życia. Program realizowany jest w Radomiu w Klubie Osiedlowym „Kwadrat”
ul. Grzybowska 16 i Klubie Seniora ul. Sienkiewicza 14. Miasto udziela także
dofinansowania organizacjom pożytku publicznego na zadanie pn. „Działania na rzecz
osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją
społeczną”, prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. gry zespołowe na sali
gimnastycznej, nordic walking, zajęcia na basenie, aerobik oraz pogadanki i prelekcje
na temat zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia prowadzone m.in. przez
dietetyka.
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Utworzenie poradni geriatrycznej
Gmina Miasta Radomia planuje utworzenie Poradni Geriatrycznej przy Radomskim
Szpitalu Specjalistycznym. Celem działania poradni będzie kompleksowe podejście do
pacjentów w wieku podeszłym, obarczonych chorobami przewlekłymi, wymagających
wielokierunkowych działań: lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, socjalnych
i psychologicznych. Wyjaśnienia udzielane pacjentom i ich opiekunom, szkolenie
w postępowaniu w określonych sytuacjach zdrowotnych poprawią komfort życia
i bezpieczeństwo chorych oraz dodadzą pewności opiekunom w ich działaniach.
Aktualnie podejmowane i realizowane działania przez Gminę Miasta Radomia:
1. Wolontariat seniorów –„Ludziom w potrzebie”;
2. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
3. Świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
4. Akcje profilaktyczne – mammografia, pomiary ciśnienia i cukru itp.;
5. Piknik Zdrowia – integracja ze środowiskiem lokalnym, kiermasz zdrowej żywności;
6. Organizowanie zajęć rehabilitacyjno-usprawniających oraz ruchowych;
7. Realizacja akcji „Koperta Życia” ;
8. Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego.2,4,6,8,10,12

Punkt konsultacyjny dla Seniorów
Utworzenie Punkt konsultacyjnego dla Seniorów na terenie miasta Radomia gdzie
seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy, m.in.: prawnika,
psychologa, terapeuty uzależnień, strażnika miejskiego, policjanta oraz w Wydziale
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, gdzie uzyskają informacje
w zakresie jednostek świadczących pomoc seniorom.
Możliwość rozmowy z konkretnym ekspertem w danej dziedzinie pozwoli seniorom
zadbać nie tylko o własne zdrowie, interes społeczny, ale także o własne
bezpieczeństwo. Dzięki bezpłatnym konsultacjom będą mogli lepiej się odnaleźć
i pewniej się poczuć w świecie, który diametralnie się zmienia.

Likwidacja barier architektonicznych
Zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak również w transporcie publicznym
sukcesywnie są dokonywane zmiany umożliwiające korzystanie z nich nie tylko przez
osoby niepełnosprawne, ale także osoby starsze. Wszystkie nowe autobusy jakie
kupują miejscy przewoźnicy to autobusy niskopodłogowe. Przy okazji każdej
przebudowy ulic, czy chodników uwzględniane są potrzeby osób starszych
i niepełnosprawnych. Również w obiektach użyteczności publicznej sukcesywnie
likwidowane są bariery architektoniczne. Przykładem może być podjazd, winda,
a ostatnio też poręcze przy schodach, które ułatwiają dotarcie do Sali Koncertowej
10
Id: 966C6C28-BDBC-4BE7-9324-6A58897AD1C0. Uchwalony

Strona 11

Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Każdego roku budowane są też podjazdy przy
placówkach oświatowych. W pierwszej kolejności są to te budynki, w których w czasie
wyborów odbywa się głosowanie.

Zapobieganie zatruciom czadem
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej oraz mając na względzie jej
bezpieczeństwo niebawem zostaną podjęte stosowne działania, które pozwolą na
zakupienie przez Gminę Miasta Radomia czujników czadu, które zostaną przekazane
seniorom. Przeznaczone one będą dla mieszkańców Radomia w wieku 65+, którzy w
swoich domach i mieszkaniach posiadają piecyki gazowe lub ogrzewają je węglem.
Szczególnie w okresie grzewczym istnieje niebezpieczeństwo zatruć tlenkiem węgla,
zwanym niejednokrotnie „cichym zabójcą”.
Aktualnie podejmowane i realizowane działania przez Gminę Miasta Radomia:
1. Organizowanie prelekcji „Bezpieczny Senior”;
2. Realizacja akcji „Koperta Życia”;
3. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
4. Przeciwdziałanie problemom uzależnień i przemocy;
5. Pomoc bezdomnym;
6. Rozbudowa monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym;
7. Udzielanie świadczeń społecznych;
8. Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
9. Świadczenie usług socjalnych, w tym dożywianie.

„Radomska Karta Seniora”
Program Radomska Karta Seniora skierowany jest do mieszkańców Radomia, którzy
ukończyli 65. rok życia. Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności
społecznej, poprawa jakości życia radomskich seniorów i zachęcenie do korzystania
z oferty w zakresie kultury i rekreacji. Karty są wydawane na podstawie złożonego
wniosku (przy okazaniu dowodu tożsamości). W ramach programu Gmina Miasta
Radomia współpracuje z 52 podmiotami, którzy oferują ulgi i preferencje dla seniorów.
Program stał się ważnym elementem polityki społecznej na terenie Gminy Miasta
Radomia, jest ciągle zainteresowanie partnerów w celu przystąpienia do programu. Na
bieżąco są podejmowane działania w celu rozszerzenia ofert ulg dla radomskich
seniorów.
Posiadacze Karty Seniora mogą korzystać z ulg w sklepach, punktach usługowych
i placówkach kultury. Karty wydawane są od września 2015r. Do dnia 15.03.2018r.
zostało wydanych 8116 Radomskich Kart Seniora.

11
Id: 966C6C28-BDBC-4BE7-9324-6A58897AD1C0. Uchwalony

Strona 12

Imprezy dla seniorów
Radomski Taniec Pod Gwiazdami to wpisany w pejzaż miasta cykl wakacyjnych
wieczorków tanecznych, na które chętnie przychodzą zarówno osoby starsze, jak
i młodsze. W letnie wieczory seniorzy chętnie spędzają czas przy dźwiękach muzyki –
zarówno z lat ich młodości jak i współczesnej.
Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora – organizowanie wydarzeń kulturalnych dla
radomskich seniorów (np. w 2017r. wystawienie spektaklu pt. „Dyzma Raz Jeszcze”,
Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w OKiSz „Resursa Obywatelska”,
a także w 2018r. I Bal Seniora zorganizowany w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji).

Utworzenie Centrum Aktywności Seniorów
Miasto przygotowuje się do uruchomienia Centrum Aktywności Seniorów. Będzie ono
miało swoją siedzibę przy ul. Traugutta 31/33. Osoby starsze będą tam mogły
aktywnie spędzać czas poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych (chór),
teatralnych (kabaret), kulinarnych, a także brać udział w gimnastyce relaksacyjnej
i zajęciach sekcji brydżowej. Seniorzy będą mogli również rozwijać swoje pasje
poetyckie. Organizowane będą spotkania integracyjne, świąteczne, okolicznościowe
jak również cykliczne spotkania z rehabilitantem, które przyczynią się do polepszenia
stanu zdrowia seniorów. Oprócz tego seniorzy będą mieli okazję uczestniczyć
w różnych wyjazdach i wycieczkach, które z pewnością ubarwią „jesień życia”.
Aktualnie podejmowane i realizowane działania przez Gminę Miasta Radomia:
1. Pikniki i biesiady, zawody i spotkania integrujące seniorów ze środowiskiem
lokalnym, integracja międzypokoleniowa;
2. Radomski Taniec pod Gwiazdami;
3. Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora;
4. Propagowanie talentów osób starszych;
5. Organizowanie wystaw prac Seniorów;
6. Zajęcia w Dziennym Domu „Senior+”;
7. Organizacja szkoleń w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji
pozarządowych funkcjonujących w obszarze działań na rzecz osób starszych;
8. Działalność zespołów muzycznych i chórów skupiających Seniorów;
9. Funkcjonowanie Radomskiej Rady Seniorów;
10. Organizacja spotkań okolicznościowych z władzami miasta;
11. Udział w wykładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
12. Organizowanie wycieczek „Spacerkiem po Radomiu”.

Finansowanie Programu
Zakres realizowanych zadań określonych w Programie będzie uzależniony od środków
finansowych przeznaczonych przez Gminę Miasta Radomia na powyższy cel oraz
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa, samorząd województwa,
Narodowy Fundusz Zdrowia).
Monitoring Programu
Monitorowanie programu będzie się odbywać na bieżąco przez cały okres realizacji
Programu.
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