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Petycja
Szanowny Panie Burmistrzu,
mając

na uwadze dobro senior6\\
zamieszkujących w gminach i powiatach województwa lubuskiego, po kons ultacjach z osobami starszymi 'l
formalnych i nieformalnych grup seniorskich, biorącymi udzia l w projekcie "Koalicja Lubuskich Podmiot6\\
Seniorskich" włączamy s ię n i niejszą petycją w konsultacje społeczne d o t yczące budżetu gminy na 2022 rok.
Doceniając wszystkie działania w ł adz gminy podejmowane na rzecz osób starszych, chcieliby ś m y. aby
uwzględniono w środkac h budżetowych na najbliższy rok kwes t ię finansowania działalności organizacji
seniorskic!}, kół gOSPOdYl1 wiejskicbj s_e.luQrskich grup nieformainych. Petycję skladnmy w interesie publicznym
w oparciu o art. 2 USI. 2 ustawy o petycjach.
Jako

Uzasadnieni e petycji
Wiele osób starszych w naszym regionie działa w sformal izowanych. jak również niefonnll lll )ch
grupach zajmujących się różnego rodzaju aktywnością kulturalną i społeczną. W naszym województwie d/ia la
95 stowarl.yszeń i 17 fundacji działających na rzecz seniorów (na podstawie bazy danych ngo.pl). Ou/a
większość z nich funkcjonuje aglomeracjach miejskich, tylko 16 zlokalizowanych jest na terenach wiejskich Ila
pOllad 1000 lubuskich so łectw . Prawdziwą siłą aktywizacji seniorów w naszym województwie jest ponad 700
nieformalnych grup seniorskich działających na terenach wiejskich (zespo lów. śpiewaczych . ludowych. ch6r6\\.
klub6w seniora, r6żnego rodzaju sekcji hobbystycznych i zajęciowych). To one są motorem napęd owym
aktywizującym lubuskich seniorów. Prob lem w tym że od ub i egłego roku obserwujemy systematyczny bardzo
niepokojący trend zamykania lub zawieszania swojej działalność przez te podmioty. Tylko w ubiegłym roku
dotknęło to ponad 80 podmi otów. Podczas real izacji warsztat6w z seniorami w ramach naszego projektu
.. Koalicja LublI skich Podm iot6w Seniorskich" osoby starsze wyrażały opi nie. że prowadzenie takiej g ru p~ \\
obecnych czasach wymaga coraz większego zaangażowania ich liderów. obycia w korzystaniu z no\\ )'ch
technologii, czy też znajomości zmieniających się ciągle przepis6w (w szczególno ści z nielatwą do opano\\ ania
dla senior6w cyfryzacją postę p owań), oraz większych ś rod ków finansowych. Mimo. i ż wszyscy czlonko\\ it'
takiego podmiotu pracują s połecznie , ciąg l e wzrastają koszta funkcjonowania. np. zakup instrumenI6\\ . koszt)

"Projekt dofinansowany ze

mAt1'1l111fV'+

środków

programu wielOletniego na rze cz Osób Starszych "Aktywn i+" na lala
2021 -2025".

materiałów.

zauważają, że świat się bard~

transpo rtu n(l imprezy, czy tez zakup
Uczestnicy. naszego projektll
zmi enił , znwtcrializownl , a w nim liderzy (ponad. 60 letni seniorzy) coraz częściej s i ę nie mogą odnaleźć.
Syt uację lubuskich seniorów pogorszyła jeszcze pandemia koronawirusa, która zamknęła osoby starsze w
domach , ograniczając ich działalność i aktywność spo łeczn ą , gdyż zdolność komunikowania s i ę
i o rganizacj i działmi przez Internet jest zdecydowanie mniejsza u starszych grup wiekowych, niż u osób
mł od yc h.

\V związku z powyższym w ramach warsztatów w naszym projekcie "Koal icja Lubuskich

Podmio tó w Seniorskich" wspóln ie z g r upą 140 sen iorów z województwa lubuskiego przeprowadziliśmy
potrzeb środowiska osób starszych w regionie i opracowaliśmy niniejszą petycję, która ma na te
najbardziej pilne potrzeby odpow i adać. Większość z op isywanych powyżej prob lemów da się rozwiązać poprzez
stworzenie tll oz li wo ści pozyskiwan ia funduszy na działalność organizacji seniorskich. Dzięki temu będzie
możliwe pod noszenie seni o rskich kompetencji cyfrowych , jak również podtrzymanie dz i ałalności grup
se niorakich. N atural n ą fo rmą dofinansowania takich grup jest ich lokalny samorząd. Jednakże organizowane
konk ursy olert nie d otyczą działalności takich grup. Nie ma wyodrębn i o nej częśc i budżetowej przeznaczonej dla
tego rodzaju o rganizacji i glówn ie korzystają one z środków gminnych instytucji kulturalnych. To jest jednym z
po wodów, dla których seniorskie organizacje niefonnalne nie fo rm a lizują swojej działalności. Jednym ze
sposobó w wsparcia rozwoju orga nizacji seniorsk ich jest stworzenie możliwości pozyskiwania środkó w w
otwa rtych konkursach dla NGO's ogłaszanych przez gminy. NGO ' s mogą również pozyskiwać środki jako
p<l tro ni w s pierający takich seniorskich grup nieformałnych i przeznaczać je na działania tych grup
nie formalnycll. Wymaga to jednak ogłoszen i a konkursu do nich skierowanego.
d iagn ozę

Wni osklljemy w związku z tym o zabezp ieczenie środków na "Otwarty konkurs ofen z zakresu
na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych dzia ł ających
na rzec z senio rów" (zada ni a publiczne, o których mowa wart. 4 liSt. l pkt 10 i 33 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariac ie). Wziąwszy pod uwagę klasyfikację budżetową, zadania te można by
przypo rządkować do działu 85 3 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziału 85395 Po zosta ł a
dz i a ł al n ość, § 2830 Dotacj<l celowa z budżetu na finansowan ie lub do finan sowanie zadań zleconych do realizacji
pOL.os t a ł YJ11 jednostko m niezaliczanym do sek to ra finansów publicznych. Chc ielib yśmy nadmienić , że
wspó łpra ca i d z ialaln o ść na rzecz organ izacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ano 3 USI. 3
ustawy z dn ia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należą do zadań
d zi ałaln ości

w ła s nych

gminy.

Ogło s zenie takiego konkursu przez gminę byłoby zachętą dla nieformalnych grup seniorskich do

fo rmalizacji ich działa l ności a dl a organizacj i forma lnych do działania na rzecz takich grup. Chcemy aby osoby
60+. d z iałaj ące w o rganizacjach sen iorskich, zarówno formalnych jak i nieformalnych profesjonalizowały swoją
dzia łaln ość o raz mi ały możłiwość w pełni korzystać z walorów jakie m oże im zao ferować samorząd , ale by do
tego d o prowadzić ko nieczne jest u względnienie ich potrzeb w strukturze lokalnego budżetu. Mając to na uwadze
wnos imy o zabezpieczenie w planowanym budżecie na rok 2022 środ k ów na powyżej wskazane zadanie.
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