PRUDNICKA RADA SENIORÓW - I KADENCJI
PROPOZYCJE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ
POPRAWY POZIOMU ŻYCIA OSÓB STARSZYCH

GMINA PRUDNIK
LATA : 2013-2014

Lp.

PROPOZYCJE
REALIZACJI

NAZWA PROJEKTU

1.

2.

Utworzenie "Domu
Dziennego Pobytu Seniora"
w Prudniku.

Tworzenie " Siłowni pod
chmurką "

UZASADNIENIE

ADRESAT

SPOSÓB
REALIZACJI

ROK 2013
W Prudniku nie ma obecnie na wzór innych miast
powiatowych , miejsca w którym osoby starsze i
niedołężne znalazłyby miejsce dziennego pobytu ze
specjalistycznym nadzorem , opieką medyczną oraz
możliwością asymilacji z lokalną społecznością .
Dlatego też wniosek o utworzenie pierwszego w
powiecie Domu Dziennego Pobytu Seniora jest
zasadny .
Na terenie Prudnika istnieje zrzeszona w wielu
senioralnych instytucjach społecznych bardzo mocna
grupa aktywnych fizycznie Seniorów , która organizuje
wiele imprez sprawnościowych . Tworzenie
systematyczne kolejnych " Siłowni pod chmurką"
dostępnych dla Seniorów i pozostałych mieszkańców
byłoby dopełnieniem tych działań .

Burmistrz
Prudnika

Burmistrz
Prudnika

Wniosek złożony
adresatowi ustnie na
posiedzeniu Rady .

Wniosek złożony
adresatowi ustnie na
posiedzeniu Rady .

3.
Ustanowienie " Karty
Seniora"

4.

Wstęp " za złotówkę "

WNIOSEK

1.

Opracowanie i wydanie " Prudnickiego
INFORMATORA
dla Seniora "

2.

Tworzenie miejsc " Szachy
pod Chmurką "

Karta Seniora jest stosowana w wielu gminach
Opolszczyzny i kraju . Pozwala zmniejszyć koszty
utrzymania najuboższej grupy mieszkańców Gminy
Prudnik oraz usprawnić ich obsługę w zakresie
zdrowia i usług oraz pomocy finansowej i materialnej .
Dlatego też wnioskowanie o ustanowienie Karty jest
zasadne .

Burmistrz
Prudnika

Seniorzy to grupa najuboższych prudniczan . Często
kosztowny bilet wstępu uniemożliwia wstęp Seniora i
korzystanie z dóbr miejscowej kultury i sportu .
Dlatego wnioskowanie do władz samorządowych o
zdecydowane obniżenie biletów wstępu do obiektów
administrowanych przez samorząd wydaje się zasadne
, np. sale sportowe, baseny , muzeum , obiekty
turystyczne , inne .

Burmistrz
Prudnika

Wniosek złożony
adresatowi ustnie na
posiedzeniu Rady .

Wniosek do adresata na
posiedzeniu Rady

ROK 2014
Przeciętny Senior Gminy Prudnik jest
niedoinformowany jest w zakresie swoich uprawnień ,
możliwości obrony i uzyskania pomocy przed
domokrążcami, nietrafionymi pożyczkami ,
ubezpieczeniami , pseudo okazyjnym towarem. Nie
zna wystarczająco lokalnych przywilejów dot. opieki
zdrowotnej, zakupów i usług . Dlatego tez powstanie "
Informatora" jako ogólnie dostępnego kompendium
wiedzy dla Seniora Prudnika i pobliskich wsi , jest
zasadne
Na terenie prudnickiej gminy nie istnieją powszechnie,
wzorem innych miejscowości, miejsca " pod chmurką"
( np. betonowe stoły lub place szachowe ) gdzie
Seniorzy, ale też mieszkańcy, mogliby spotkać się

Sponsorzy i lokalne
media ,
Starostwo
Powiatowe w
Prudniku, UM w
Prudniku

Urząd Miejski w
Prudniku ,
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w

Wniosek do adresata.

Wniosek do adresata.

3.

4.

"Pudełko życia "

"Czerwony guzik "

opracował :

i zagrać w szachy, warcaby lub karty . Dlatego też
wniosek o ich tworzenie na osiedlach Prudnika i
wsiach wydaje się zasadny .

Prudniku

Osoby starsze zamieszkałe w Prudniku i pobliskich wsi
to osoby stale lub chwilowo samotne , często z
niedostateczną pamięcią lub ograniczoną komunikacją
podczas ratowania ich życia i zdrowia przez personel
medyczny . Wyznaczenie i właściwe oznaczenie
miejsca przechowywania przez Seniora danych
istotnych danych dot. przebytych chorób,
stosowanych lekarstw lub wyników ostatnich badań
lekarskich - znacznie przyśpieszy wydawanie
właściwych diagnoz przez przybyły personel medyczny
oraz skuteczność ratowania życia i zdrowia Seniora .

Burmistrz Prudnika

Na Zachodzie i niektórych rejonach kraju system
teleopieki jest powszechnym, skutecznym i prostym
sposobem podniesienia bezpieczeństwa osób
starszych i samotnych . W Gminie Prudnik jest on
praktycznie nieznany. Dlatego też jego upowszechnienie wśród osób starszych i samotnych jest zasadne .

Burmistrz Prudnika

Miejscowe jednostki
służby zdrowia
Lokalne media

Jednostki opieki
zdrowotnej .
Firmy komercyjne .
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