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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  NA LATA  2013 - 2018

               Działalności Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i  
Inwalidów   Warszawa  -  Targówek  ukierunkowana  jest  Uchwałą  X  Krajowego  Zjazdu 
Delegatów Związku oraz kontynuacją Uchwały  II Rejonowego Zjazdu Delegatów Oddziału z 
12 czerwca 2008 roku. 
Dotychczasowa realizacja podjętych programów dla Dzielnic Targówek i Białołęki:
1.  Program -  Integracja,  aktywizacja i pomoc dla środowiska emerycko – inwalidzkiego” 
Realizowany od kilku lat,  ale  dalej  bardzo potrzebny,  stanowiący swoisty napęd działania 
wszystkich Zarządów Oddziału – rozwijany, pozostałymi programami.
2.  Program  - „Promocja zdrowia i działania usprawniające ruch w środowisku emerytów i 
osób niepełnosprawnych”
Obejmujący działalność na rzecz poprawy opieki zdrowotnej ludzi III wieku oraz realizowanie 
idei „Klubu ruchu ludzi III wieku - Aktywny Emeryt i Niepełnosprawny”.  
3.  Program -  „Seniorzy i Wnuki Razem – Łączymy Pokolenia”
Rozpoczęty w listopadzie 2005r. i obejmujący rozszerzenie działalności Kół na współpracę ze 
szkołami i organizacjami młodzieżowymi np. Harcerstwo, na terenie działalności danego koła, 
pozwala sformułować następujące założenia programowe na bieżącą kadencję: 

I. W zakresie spraw organizacyjnych
1. Aktywizowanie organizacyjne środowiska poprzez konsekwentną realizację rozwoju 

sieci kół Oddziału Rejonowego z aktualizacją rozszerzenia terytorialnego działania 
na Dzielnicę Praga Północ,

2. Zabezpieczenie prawidłowości działania zarządów kół poprzez:
 wspólne spotkania Prezydium Zarządu Oddziału i Zarządów Kół,
 realizację szkoleń członków zarządów kół,
 organizowanie  spotkań  członków  zarządów  kół  w  zakresie  poszczególnych 

funkcji oraz przewodniczących komisji problemowych,
3. Pozyskiwanie nowych lokali dla tworzenia nowych kół na poszczególnych osiedlach 

oraz nowego lokalu na działanie Zarządu Oddziału 
4. Powiększenie  liczebności  członków  w  kołach  poprzez  przyjmowanie  nowych 

członków.
5. Zwiększyć zakres działania medialnego Zarządu Oddziału  na środowisko emerycko 

– inwalidzkie oraz wszystkie instytucje i organizacje obydwu Dzielnic. 
6. Zabezpieczyć przepływ bieżącej informacji o rodzajach i skuteczności 

                 wystąpień Zarządu Głównego do władz państwowych i samorządowych.
7. Realizować okazjonalne wystąpienia członków Zarządu na spotkaniach i naradach 

środowiskowych,  na  Radach  Dzielnic,  Walnych  Zebraniach  Spółdzielczych  i 
Osiedlowych.
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8. Zwiększenie wskaźnika opłacalności składek członkowskich poprzez:
- systematyczną informację o uzyskanych wskaźnikach opłacalności,
- docieranie do członków zalegających,
- szerokie  propagowanie  działalności  Związku  –  mobilizującego  członków  do 

terminowego opłacania składek.
9. Kontynuować i rozszerzać współpracę z Urzędami i Samorządami obydwu Dzielnic 

oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi a szczególnie SM Bródno i RSM Praga. 
10. Podjęcie działań dla stworzenia na terenie Dzielnicy Targówek „Domu Seniora” o 

zakresie  terytorialnym  działania  całej  Dzielnicy,  z  możliwością  całodziennego 
pobytu seniorów i osób niepełnosprawnych.

11.Powiększenie w ilości członków zespołów tematyczno – zadaniowych Prezydium 
Zarządu.

II. W zakresie spraw socjalno – bytowych 

1. Za pośrednictwem powołanych Kół dotarcie do szerokich kręgów związkowych i 
rozeznanie żywotnych potrzeb członków jak i nie zrzeszonych seniorów i inwalidów 
danego środowiska – Osiedla. 

2. Nawiązanie  ścisłej  współpracy  (i  kontynuowanie  już  istniejącej)  ze  wszystkimi 
organizacjami Samorządowymi,  Spółdzielczymi i  Społecznymi,  które zajmują się 
sprawami  pomocy  społecznej  oraz  zdrowia  i  kultury  na  terenie  Dzielnic,   a  w 
szczególności:
- z Urzędami i Samorządami Dzielnic, 
- z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego
- z  Komisją  Społeczno-Wychowawczą  Rady  Nadzorczej  SM  „Bródno”  jak 

również z Komisjami Osiedlowymi.
- Zacieśnienie współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnic, 
- „Bankiem Żywności SOS” i „Bankiem Drugiej Ręki”
- Spółdzielczymi Klubami Osiedlowymi,
- Kołem Miłośników Bródna
- Kołami Kombatantów w zakresie działania naszych kół.
Działalność  taka  miałaby  na  celu  poprawienie  warunków  socjalno-bytowych  i 
kulturalnych członków Związku.

3. Dalsze  realizowanie  przez  Komisję  Socjalno  –  Bytową,  Akcji   samopomocowej 
„Oddam bezpłatnie – potrzebuję”.

4.  Nawiązanie współpracy z odpowiednimi fundacjami i organizacjami działającymi 
w Warszawie, które zajmują się statutowo pomocą sprzętowa dla inwalidów i osób 
niepełnosprawnych dla zaopatrzenia ich w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny.

5. Nawiązanie  kontaktu  z  Oddziałami  Związku  w  miejscowościach  Leczniczo-
Sanatoryjnych – celem załatwienia tańszych miejsc w okresach mniej obłożonych. 
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6. Poszukiwanie  sponsorów,   wystąpienia  do  Urzędów,  Miasta  i  Wojewody 
Mazowieckiego o dotacje na pomoc najbardziej potrzebującym członkom naszego 
Związku znajdującym się w szczególnie trudniej sytuacji życiowej oraz na realizację 
programów integracyjnych i aktywizujących nasze środowisko. 

7. Organizowanie  turnusów  rehabilitacyjno  –  wypoczynkowych,  zorganizowanie 
zespołu do ich realizacji.

III. W zakresie Kultury i wykorzystania wolnego czasu.

1. Kontynuować  wszystkie  sprawdzone  formy  działalności  dotyczące  organizacji 
wolnego  czasu  między  innymi  poprzez  organizowanie  różnego  rodzaju  prelekcji 
spotkań okolicznościowych, obchodów świąt, wycieczek, itp.

2. Aktywizowanie i powoływanie Zespołów Kultury i Wykorzystania Wolnego Czasu 
we wszystkich kołach .

3. Kontynuowanie  i  zacieśnianie  współpracy  z  organizacjami  kulturalnymi 
działającymi na terenie Dzielnic.

4. Wspólne organizowanie wycieczek krajoznawczych do atrakcyjnych miejscowości 
związanych z historią, pamięcią i kultura narodową tak z kołami sąsiednimi jak i z 
klubami seniorów spółdzielni mieszkaniowych.

5. Wspólny  udział  w  spektaklach  teatralnych,  seansach  filmowych,  występach 
artystycznych  (jako  widzowie)  czy  cyrkowych  tak  z  kołami  sąsiednimi  jak  i  z 
klubami seniorów spółdzielni mieszkaniowych..

6. Organizowanie  wspólnych  spotkań,  wieczorków  i  imprez  rozrywkowych  jak  i 
okolicznościowych uroczystości tak z kołami sąsiednimi jak i z klubami seniorów 
spółdzielni mieszkaniowych.

7. Aktywizowanie i organizowanie dla członków Związku gimnastyki rehabilitacyjno – 
relaksowej, zajęć na pływalni, i innych.

IV. Działalność finansowania Oddziału

1. Poszukiwanie sponsorów wspierających ekonomicznie działalność Oddziału.
2. Zwiększyć zakres szkoleń w zakresie ekonomiki działań w kołach.
3. Konsekwentnie  realizować  w  kołach  rozliczanie  dokumentacyjne  organizacji 

spotkań, wycieczek i wszelkich imprez okolicznościowych.

ZARZĄD  ODDZIAŁU REJONOWEGO

3



  PZ
 E R I

ODDZIAŁ REJONOWY
 W-WA TARGÓWEK

ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK
POLSKIEGO  ZWIĄZKU  EMERYTÓW,   RENCISTÓW   I  INWALIDÓW

III  -  ZJAZD  DELEGATÓW  ODDZIAŁU - 19  CZERWIEC  2013 ROKU

RS

                                                                                                      WARSZAWA TARGÓWEK
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