
Czy w Raciążu powstanie Rada Seniorów? 

 
17 lipca 2015 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej MCKSiR odbyło się spotkanie członków  

Stowarzyszenia Seniorów z przedstawicielem fundacji Zaczyn - Przemysławem Wiśniewskim, 

zajmującej się prowadzeniem projektu włączającego osoby starsze w działania obywatelskie oraz 

wydawaniem pism takich jak ,,Polityka Senioralna” i ,,Zdaniem Seniora”. Fundacja Zaczyn  

organizuje coroczną ogólnopolską Paradę Seniorów. A także ściśle współpracuje z Fundacją 

Dialogu Społecznego, która zajmuje się animowaniem współpracy środowisk senioralnych z 

jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Mazowsza. 

Stowarzyszenie Seniorów i Emerytów w Raciążu zrzesza około 200 członków, a w jego skład 

wchodzą 3 kluby seniora: Klub Emeryta i Rencisty, Nauczycielski Klub Seniora i Klub Seniora. 

Działania stowarzyszenia wspierane są przez Raciąską Radę Działalności Pożytku Publicznego. W 

spotkaniu uczestniczyli również pracownicy reprezentujący Urząd Miejski, gdyż burmistrz miasta 

wspiera działania mające na celu utworzenie takiej rady w gminie Raciąż. 

Krótko o radzie seniorów. Jest to ciało kolegialne o charakterze konsultacyjnym, doradczym i 

inicjatywnym wspierające radę gminy w realizacji polityki senioralnej, w oparciu o nowelizację 

ustawy o samorządzie gminnym z dnia 30 listopada 2013 r., która mówi, że ,,gmina sprzyja 

solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej 

osób starszych w społeczności lokalnej”. Większość istniejących rad działa na terenie gmin 

miejskich.  

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Goście przedstawili pokrótce czym jest Rada Seniora, 

jakie są jej zadania, jak ją utworzyć oraz w jaki sposób może ona wspomóc inicjatywy wychodzące 

od przedstawicieli osób starszych. Reprezentanci stowarzyszenia ze skupieniem i z 

zainteresowaniem wysłuchali prelekcji przedstawiciela Fundacji Zaczyn. Następnie zapoznali się z 

broszurą dotycząca zakładania Rady Seniorów w gminie oraz przejrzeli najnowszy numer 

czasopisma ,,Polityka Senioralna” i ,,Zdaniem seniora”. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu 

zadając liczne pytania dotyczące tworzenia rady oraz jej statutu. Kolejne spotkanie, na którym 

członkowie stowarzyszenia z ramienia organizacji pozarządowej zadecydują czy korzystne będzie 

utworzyć taką radę w gminie Raciąż odbędzie się 5 sierpnia o godz. 10:00 w sali konferencyjnej 

MCKSiR.  


