Według statystyk regionalnych GUS ilość starszych mieszkańców Złotoryi systematycznie zwiększa się. Obecnie
mamy 18% mieszkańców powyżej 60 lat. Z demografii GUS wynika, że ilość osób starszych będzie rosła. Trzeba
więc zadbać o kondycję zdrowotną i intelektualną seniorów, aby nie tylko nie byli ciężarem dla reszty
społeczeństwa, ale aby inni mogli skorzystać z ich bogatych doświadczeń i nauczyć młode pokolenia
szanowania tradycji i czerpania z niej siły do budowania swojej przyszłości.
Z ankiet i rozmów przeprowadzonych podczas spotkań z seniorami wynika, że są zadowoleni ze swojego życia,
ale często czują się samotni i chętnie zaangażowali by się w różne działania. Największą barierą są nie tylko
finanse, ale również negatywne stereotypy dotyczące osób starszych.

Czym będziemy się zajmować?
1.

Spacery badawcze.
Zbadamy czy różne miejsca w Złotoryi są dostosowane do potrzeb seniorów. Sprawdzimy, które wymagają poprawy.
Podpowiemy jak radni powinni planować miejskie inwestycje w przyszłości.

2.

Jak radni mogą pomóc w aktywnym uprawianiu różnych sportów przez seniorów ?
Miejsc do uprawiania różnych sportów jest w Złotoryi wiele. Hala miejska jest dostępna dla młodzieży nieodpłatnie.
Tak nie jest w przypadku seniorów, którzy wiele lat odprowadzali podatki. Wspólnie możemy to zmienić.

3.

Czy samorząd lokalny dobrze gospodaruje naszymi podatkami?
Chcemy wiedzieć na co wydawane są pieniądze publiczne. Czy zawsze zgodnie z najważniejszymi potrzebami
mieszkańców? Chcemy mieć łatwo dostępną i aktualną informację. Rada Miasta może nam w tym pomóc.

4.

Lato dla seniora (wycieczki, wyjazdy na basen, rajdy piesze?).
Dla organizacji społecznych przeznaczone jest w 2013 roku 100 000 zł. Uważamy, że część z tych środków powinna
trafić do seniorów. Dzięki pomocy radnych zorganizujemy atrakcyjne lato również dla seniorów .

5.

Bezpłatne, ciekawe, zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Dla młodzieży edukacja jest bezpłatna, a senior w Złotoryi płaci. Są miejsca w Polsce gdzie zajęcia na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku są bezpłatne. Sprawdzimy dlaczego i dzięki pomocy Rady Miejskiej doprowadzimy do tego w
Złotoryi.

6.

Chcemy się włączyć w edukację najmłodszych!
Wielu z seniorów ma wiedzę i umiejętności, które warto przekazywać młodym. My opracujemy pomysły a Rada
Miasta pomoże nawiązać współpracę ze szkołami i przedszkolami .

