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APEL DO WŁADZ MIASTA ŁOMŻA

Uznając rolę i wkład Samorządu w kształtowanie i realizację polityki społecznej w Łomży;

Uwzględniając dotychczasowe starania Samorządu na rzecz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Doceniając dbałość i szybką reakcję Samorządu na zgłaszane przez mieszkańców Łomży potrzeby;

Wierząc, że tylko wspólne działania i zjednoczenie sił różnych grup społecznych, organizacji i instytucji może
przynieść pożądane zmiany społeczne na szczeblu lokalnym;

Mając nadzieję, że poniższa oddolna inicjatywa mieszkańców Łomży na rzecz lokalnej społeczności zostanie
doceniona przez Samorząd oraz uznana jako dobry znak i owoc dotychczasowych działań na rzecz wspólnego
interesu – integracji międzypokoleniowej-

My uczestnicy II Łomżyńskiego Forum Seniora, apelujemy do Władz Miasta Łomża o:

- uwzględnienie  głosu  i  potrzeb  grupy  ¼  mieszkańców  naszego  miasta  Łomży,  którymi  są  osoby

starsze;

- wykorzystanie  potencjału  obywateli,  którzy  są  otwarci  i  gotowi  do współpracy  na rzecz rozwoju

miasta Łomża i jego mieszkańców;

- poparcie  starań  w  kierunku  sformalizowania  długoterminowej  polityki  społecznej,  która

zapoczątkowana dzisiaj będzie służyć kolejnym pokoleniom;

- zapewnienie  przestrzeni  dla  integracji  wszystkich  aktywnych  środowisk  działających  na  rzecz

mieszkańców Miasta Łomży w jednym miejscu.

Uprzejmie prosimy Władze Miasta Łomża o:

1. Zainicjowanie,  przyjęcie  i  wdrożenie  dokumentu  polityki  senioralnej,  która  w  dalszej  kolejności

umożliwi ubieganie się o zewnętrzne finansowanie działań na rzecz seniorów.

2. Podjęcie  dialogu  z  przedstawicielami  organizacji  i  instytucji,  aby  stworzyć  miejsce  aktywności

lokalnej,  otwarte  na  inicjatywy  społeczne  wszystkich  środowisk  w  Łomży,  w  tym:  instytucji,

organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariuszy, w szczególności działających na rzecz

seniorów.

Jesteśmy przekonani,  że nasza inicjatywa spotka się z przychylnością Władz Miasta.  Pozostajemy

otwarci na dialog oraz współpracę. Łomża to nasz wspólny dom – dbajmy o nią razem i wszyscy. 

z poważaniem

UCZESTNICY II ŁOMŻYŃSKIEGO FORUM SENIORA

W załączeniu – listy poparcia Apelu (10 szt.)


