ZAPROSZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Zespołem
Koordynującym dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ma
zaszczyt zaprosić na Debatę pod hasłem ”Dolny Śląsk przyjazny seniorom” poświęconą
polityce senioralnej w Województwie Dolnośląskim.

Debata kierowana jest do przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób starszych w ramach wsparcia działań określonych w programie rządowym „Założenia
Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-20120 w Polsce”.
Celem Debaty jest:





wzmocnienie współpracy z samorządem wojewódzkim i partnerami działającymi na rzecz
osób starszych,
wymiana poglądów i doświadczeń związanych ze strategią osiągania celów w realizacji
regionalnej/ lokalnej polityce senioralnej,
wzmocnienie roli dolnośląskich delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i ich
działania na rzecz dolnośląskich seniorów,
integracja środowiska dolnośląskich organizacji senioralnych w działaniach na rzecz osób
starszych.

Debata odbędzie się 5 maja 2016r. o godz. 11:00 w sali 510 (V piętro) przy ul. Dobrzyńskiej 21-23
we Wrocławiu.
Tematy poruszane podczas Debaty:
1. Problemy i potrzeby osób starszych zgłaszane na spotkaniach z delegatami Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów.
2. Aktywne i zdrowe starzenie się - wyzwaniem dla regionu.
3. Potrzeby a możliwości opieki nad osobami starszymi niesamodzielnymi.
4. Możliwości wspierania i kreowania aktywności osób starszych.
5. Edukacja do starości jako element działania na rzecz zdrowego starzenia się.
6. Regionalna i lokalna polityka senioralna.

Program:
10.30 – 11.00 - Rejestracja uczestników, kawa powitalna;
11.00 – 11.10 - Otwarcie Debaty;
11.10 – 11.20 - Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego –Ewy Mańkowskiej;
11.20 – 12.00 - „Potrzeby somatyczne, psychologiczne i społeczne pacjentów z Dolnego Śląska
ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów i ich opiekunów”- Dr hab. n. med. Donata Kurpas,
prof. nadzw.;

12.00 – 13.15 – Debata-Regionalna polityka senioralna a perspektywy dolnośląskich seniorów.
Moderator: Izabela Siwińska- wydawca, redaktor naczelna- Regionalny Magazyn Seniora;
13.15 – 13.30 – Dyskusja/ podsumowanie obrad/ zakończenie debaty, wolne wnioski.

Uwzględniając potrzeby organizacyjno- techniczne przedsięwzięcia, prosimy o potwierdzenie udziału
w debacie do 04 maja br. na adres e-mailowy malgorzata.jankowska@umwd.pl.
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