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Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” 

 

Deklaracja współpracy 

My, Seniorzy,  kierując się dobrem wspólnym osób starszych i chęcią ochrony ich godności, 

uroczyście oświadczamy, iż przystępujemy do Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy 

Wspólnie!”. 

Celem współpracy w ramach Sieci jest: 

▪ Rzecznictwo interesów seniorów 

▪ Wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz poszerzanie horyzontów 

członków Sieci 

▪ Podejmowanie i rozwijanie współpracy z osobami, instytucjami i organizacjami zajmującymi 

się tematyką senioralną 

▪ Upowszechnianie modelu, standardów funkcjonowania rad senioralnych oraz dorobku 

członków Sieci 

▪ Wspieranie liderów senioralnych 

▪ Rozwijanie współpracy rad senioralnych i podejmowanie wspólnych działań 

▪ Wzmacnianie komunikacji i integracji między członkami Sieci oraz ich wzajemne wsparcie. 

Rady Seniorów będące członkami Sieci dążą do zachowania następujących standardów działania: 

● Reprezentatywność seniorów w radzie; 

● Szerokie konsultacje z seniorami przed podejmowaniem decyzji w radzie; 

● Obrona interesów seniorów; 

● Regularne badanie potrzeb seniorów; 

● Współpraca członków rad seniorów; 

● Stały dialog z władzami samorządowymi; 

● Dokształcanie się i korzystanie z doświadczenia innych rad; 

● Dzielenie się doświadczeniami z innymi; 

● Umiejętność zawierania kompromisu; 

● Aktywny udział w pracach Sieci. 
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Łączą nas poniższe wartości, których jesteśmy gotowi bronić do ostatniej zmarszczki naszej: 

● Solidarność międzypokoleniowa; 

● Aktywność obywatelska; 

● Otwartość na współpracę; 

● Pasja działania. 

Zasady współpracy w ramach Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy wspólnie” zostały zawarte 

w odrębnym regulaminie.  

 

Gminna Rada Seniorów (lub grupa inicjatywna) 

 

MIEJSKA RADA SENIORÓW MIASTA JORDANOWA 

Gmina 

 

MIASTO JORDANÓW 

Liczba członków Gminnej Rady Seniorów lub grupy 
inicjatywnej 

 

 

11 OSÓB 

 

Dane kontaktowe  ANNA CZECH 

e-mail:   anaczeska@gmail.com 

nr telefonu:  603 543 820 
 

 
 
         ANNA CZECH  

Imię i nazwisko przedstawiciela rady senioralnej / grupy inicjatywnej  
 

 

   15.10.2019 r., JORDANÓW 

Podpis przedstawiciela rady senioralnej / grupy inicjatywnej   Data i miejscowość 


