U C H W A Ł A Nr 427/XLIV/18
Rady Miasta Milanówka
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Milanówek
na lata 2018-2021”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1762 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada
Miasta Milanówka uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się do realizacji „Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Milanówek
na lata 2018 -2021”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE
W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, których
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Mając na uwadze dokonaną diagnozę
społeczną środowiska przygotowano Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów w
Mieście Milanówek na lata 2018-2021, który ma na celu w szczególności:
1. wzrost jakości i dostosowywanie oferty usług społecznych służących wyrównywaniu szans
i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu seniorów oraz bezpieczeństwu społecznemu
(obejmuje działania służące rozwojowi różnych form wsparcia poprzez zwiększenie dostępności
i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj
tworzenie lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy i pomocy sąsiedzkiej
w celu tworzenia środowiska samopomocy),
2. wspieranie działań w ramach profilaktyki zdrowotnej seniorów (obejmuje działania związane
z realizacją programów zdrowotnych, szczepień ochronnych oraz badań profilaktycznych),
3. zwiększanie efektywności oddziaływań poprzez zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji
działających na rzecz osób starszych w zakresie kultury, edukacji, sportu, dostępności, adaptacji
przestrzeni itp. (obejmuje działania mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do
seniorów, wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form
edukacji, w tym nieformalnej i poza formalnej, promowanie tzw. wolontariatu kompetencji);
4. przystosowanie infrastruktury do potrzeb i możliwości osób starszych (działania polegające na
tworzeniu infrastruktury przyjaznej seniorom: kluby seniora, ośrodki wsparcia dziennego itp.)
5. zmianę sposobu postrzegania seniorów przez społeczeństwo, w szczególności dzieci i młodzież
(działania polegające na organizowaniu spotkań międzypokoleniowych oraz edukacji dzieci
i młodzieży).
Program jest zgodny i wynika z celu nr 2 Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka
na lata 2017-2023 - Poprawa warunków życia osób starszych i młodzieży oraz ich integracja
ze środowiskiem oraz celu strategicznego nr 2 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Milanówek na lata 2016-2021 - Utworzenie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych
i długotrwale lub ciężko chorujących. Ponadto uwzględnia założenia wynikające z dokumentu
strategicznego tj. uchwały Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia
dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 (Monitor Polski
z dnia 4 lutego 2014 r. poz. 118), który wskazuje na cztery priorytety działań: usługi społeczne dla
osób starszych i niepełnosprawnych; edukacja osób starszych i niepełnosprawnych; aktywność
społeczną promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz partycypację społeczną osób
starszych i niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest tworzenie warunków dla rozwoju form wsparcia i aktywności
społecznej starszych mieszkańców Milanówka. Program został opracowany, jako odpowiedź
na wyzwania, które wynikają z określonych procesów demograficznych i społecznych. Program
ma charakter interdyscyplinarny, jego realizacja będzie wymagała wielopłaszczyznowej współpracy
osób, instytucji, monitorowania i bieżącego uzupełniania oraz wzbogacania o nowe propozycje
rozwiązań i dobre praktyki wdrażane z korzyścią dla kształtowania lokalnej polityki społecznej
w obszarze wsparcia i aktywizacji najstarszych mieszkańców Miasta Milanówek.
Źródłem realizacji programu będą środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych (np. fundusze
europejskie), środki zlecone w ramach programów rządowych oraz środki własne samorządu.
Biorąc pod uwagę potrzeby związane z realizacją zadań na rzecz podnoszenia jakości usług
społecznych skierowanych do seniorów, rada gminy uchwala gminny program wsparcia i aktywizacji
seniorów.

Przygotowała: Krystyna Kott

