Sprawozdanie
z działalności Rady Seniorów Miasta Konina
za okres od listopada 2012 do listopada 2013
--------------------------------------------------------------------------------------------Rada Seniorów Miasta Konina odbyła w okresie sprawozdawczym 8 posiedzeń
plenarnych. Każde z nich było poświęcone innemu zagadnieniu. Członków Rady interesowały
przede wszystkim trzy zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą starzejącego się
społeczeństwa w Koninie
1. Komfort życia seniorów w mieście
2. Troska Samorządu o zapewnienie podstawowych zabezpieczeń funkcjonowania
starych ludzi
3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów
Rada interesowała się polityką mieszkaniową kreowaną przez Miasto na potrzeby
starych ludzi. Na podstawie szczegółowej informacji przedstawionej przez Kierownika
Wydziału Spraw Lokalowych, MOPR i koniński TBS analizowała zasady określone przepisami i
oceniała procedury. Rozważała tworzenie godnych warunków mieszkaniowych dla seniorów,
między innymi poprzez powrót do pomysłu budowy kompleksu mieszkaniowego dla
seniorów pod wynajem – wyposażonego w usługi adresowane do osób starszych. Rozważenia
też wymaga opracowanie procedur i pomoc seniorom w zamianie mieszkań na mniejsze i
wygodniejsze.
Członek Rady brał udział we wszystkich posiedzeniach Komisji przy Prezydencie do
Opiniowania Spraw Mieszkaniowych Komunalnych i Socjalnych. Komisja rozdzieliła lokale
na 10 lat do przodu. Wieku seniorów pewnie nie doczeka przydziału mieszkań.
Rada pozytywnie ocenia starania Miasta o starych ludzi obłożnie chorych oraz o tych
wymagających kilkugodzinnej codziennej opieki. Warunki w domach opieki są bardzo dobre,
personel dobrze przygotowany. Zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki w mieście jest
jednak znacznie większe. Nie zaspakaja potrzeb także ilość placówek opieki paliatywnej.
Rada Seniorów wysłuchała także informacji o opiece i pomocy socjalnej na rzecz osób
starszych, które nie mogą przy pomocy własnych możliwości zaspokoić podstawowych
potrzeb życiowych. Wielość i różnorodność stosowanych form zdaniem członków Rady nie
zabezpiecza potrzeb –przeznaczane środki są bardzo skromne, wręcz upokarzające.
Rada zajmowała się także szeroko rozumianym zdrowiem seniorów. Członkowie
wysłuchali informacji złożonych przez Kierownika Wydziału Spraw Społecznych i przez
Kierownika Wielopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Doceniony przez seniorów jest program Samorządu „Zdrowie to podstawa”. Podstawowe
badania i konsultacje specjalistyczne mieszkańców mają charakter profilaktyczny i
przyczyniają się też do wczesnego wykrywania chorób. Ze spotkań tych w znacznej mierze
korzystają starsi koninianie.
Odrębnym zagadnieniem jest uciążliwość w leczeniu specjalistycznym – Rada nie ma
wiedzy czy stan ten odbiega na plus czy minus od sytuacji ogólnokrajowej. Seniorzy
zgłaszają także nie stosowanie się do procedury w niektórych konińskich przychodniach.
Bardzo uciążliwe jest zapisywanie się na wizyty do lekarza w dniu wizyty. Wymusza to
konieczność stania w kolejce przed zamkniętą przychodnią od 6.00 rano do 8.00 w celu
zarejestrowania się do lekarza, co dla seniorów w wieku 65+ /70, 80, 90/ jest bardzo trudne.
Procedury dopuszczają rejestrację dnia poprzedniego, ale w Koninie nie są stosowane.
Rada oceniała też starania Samorządu o aktywizację intelektualną osób starszych.
Udział kulturalny w życiu seniorów w Koninie jest zdecydowanie ograniczony, głównie ze
względu na wysokie koszty biletów wstępu. Koniński Dom Kultury organizuje imprezy
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specjalnie dedykowane seniorom, co jest bardzo dobrze przyjmowane przez środowisko,
szczególnie w sytuacjach, gdy senioralne organizacje pozarządowe mogą zaprezentować swój
dorobek. Miasto jest także organizatorem imprez otwartych, w których mogą brać udział
osoby starsze.
Do Konińskiego Domu Kultury wejściem bocznym mogą wejść seniorzy mniej
sprawni i zająć miejsca w zarezerwowanym rzędzie. Kina stosują ulgi dla emerytów w
określone dni. To jednak namiastka zapotrzebowania starszych ludzi na udział w życiu
kulturalnym miasta.
W mieście nie ma działań sportowych adresowanych bezpośrednio do seniorów, poza
możliwością wzięcia udziału jednym spacerze nordic walking. Jest natomiast możliwość
skorzystania z pływalni z 30% zniżką w godzinach dopołudniowych. W dobrym kierunku
prowadzone są inwestycje w siłownie na świeżym powietrzu – Zatorze, Park Chopina.
Ze względu na dużą ilość przyjmowanych uwag przez członków Rady a dotyczących
komunikacji zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta
Konina w sprawie likwidowania barier architektonicznych na etapie wydawania pozwoleń na
budowę. Nie udało się członkom Rady dowiedzieć jakie Miasto ma plany co do likwidowania
barier już istniejących. Zadania w tej dziedzinie przyporządkowane są do kilku różnych
wydziałów i Rada nie miała okazji się zapoznać z problemem.
Przez 6 miesięcy, raz w tygodniu, pełniliśmy dyżury, by otworzyć się na potrzeby
starszych ludzi.
Członkowie Rady brali udział w spotkaniach z Radą Młodzieżową, w spotkaniach z
prawnikami. 20 seniorów skończyło 20 godzinny kurs komputerowy..
W omawianym okresie sprawozdawczym nie zrealizowaliśmy programu Karty
Seniora i nie nawiązaliśmy współpracy z innymi wielkopolskimi Radami Seniora.
Nie podjęliśmy w dostatecznym stopniu współpracy z młodzieżą – z różnych powodów.
Poniżej przedstawiamy wnioski i uwagi z prac Rady Seniorów za okres
sprawozdawczy:
• Najistotniejsza wydaje się być
PROMOCJA POZYTYWNEGO WIZERUNKU KONIŃSKIEGO SENIORA
rozumiana szeroko, nie tylko poprzez udostępnianie sceny Konińskiego Domu
Kultury
Promowanie działań senioralnych organizacji pozarządowych przez administrację
samorządową
Opracowanie programu wsparcia mieszkańców Konina 60+. Programu nie tylko
zabezpieczającego podstawowe potrzeby ludzi starych, ale stwarzającego im komfort
życia
Członkowie Rady jako seniorzy, ale jednocześnie mieszkańcy Konina pragną
uczestniczyć w pracach różnego rodzaju komisji, wydziałów, które mają wpływ na
zmiany w naszym mieście. Ze względu na duży już udział ludzi starych w populacji i
stałą tendencję wzrostową istotne jest to, żeby seniorzy zadbali o rozwiązania istotne
dla obecnego i dalszego ich życia. Wniosek ten powstał w oparciu o wyniki
przeprowadzonej w przedmiotowym środowisku ankiety, gdzie na pytanie „czy twoim
zdaniem masz wpływ na to co dzieje się w twoim mieście” 100% odpowiedzi było
negatywnych.
• W zakresie sportu, rekreacji i kultury:
Należy kontynuować budowę siłowni na świeżym powietrzu.
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Wprowadzić Kartę Seniora; przyporządkować do niej istniejące już upusty i promocje
oraz pozyskać kolejnych beneficjentów do Programu Karty. Na salach
widowiskowych oraz amfiteatrze zabezpieczyć miejsca siedzące dla starszych osób
• W zakresie zdrowia:
Narodowy Fundusz Zdrowia winien dopilnować przestrzegania w przychodniach
lekarskich procedur zapisów seniorów w wieku 60+ na wizytę do lekarza w dniu
poprzedzającym wizytę
Należy poczynić starania o pozyskanie do pracy lekarzy geriatrów.
Kontynuować program „Zdrowie to podstawa”
W związku ze stale rosnącymi potrzebami rozważyć budowę kompleksu
mieszkaniowego dla seniorów z wykorzystaniem środków europejskich.
Poszerzać bazę placówek opieki dziennej i dostosować godziny pobytu pacjentów do
możliwości odbioru ich przez rodziny.
Rozważyć powstanie „banku informacji o sprzęcie rehabilitacyjnym,” by stworzyć
możliwość korzystania z tych samych urządzeń przez wiele osób.
• W zakresie komunikacji i infrastruktury:
Dobrym i akceptowanym przez seniorów rozwiązaniem byłoby uruchomienie linii
komunikacyjnej wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Świętojańskiej,
skróciłoby kilkukilometrowe dojście do działek położonych w głębi ogrodu.
Należy na początku każdego roku przekazać mieszkańcom Konina w jasnym
komunikacie, które chodniki i przejścia będą remontowane w bieżącym roku.
Uwrażliwić kierowców miejskiej komunikacji na opuszczanie podwozia dla
wsiadających seniorów, posługujących się kulami przy chodzeniu.
Kontynuować wymianę rozkładów jazdy autobusów na czytelne dla starszych ludzi.
Uporządkować nazewnictwo przystanków.
Niniejsze sprawozdanie zostało złożone na ręce Prezydenta Miasta Konina.
Umieszczamy je także na stronie internetowej Rady Seniorów

Przewodnicząca
Rady Seniorów Miasta Konina
Maria Serafin
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