
                 

  
  

 

PROŚBA DO ARTURA KOSICKIEGO 
MARSZAŁKA WOJEWODZTWA POD:LASKIEGO 

 
Stanowisko uczestników II Podlaskiego Forum Rad Seniorów  

Supraśl. 8 września 2021 r. 
 
 

Szanowny Panie Marszałku, 

Na I Podlaskim Kongresie Rad Seniorów zadeklarował Pan pomoc w realizacji systemowego projektu na rzecz 

seniorów w naszym województwie, finansowanego ze środków RPO w szczególności EFS. II Podlaski Kongres 

Rad Seniorów wraz z uczestnikami VI Podlaskiego Forum Rad Seniorów dostrzegają potrzebę  utworzenie 

Podlaskiego Centrum Międzypokoleniowego.  

W stolicy województwa podlaskiego brakuje miejsca, w którym mogłyby się odbywać działania inspirujące 

współpracę aktywnych grup społeczników. Sytuacja związana z pandemią pokazała, na przykładzie forów 

podlaskich rad seniorów on-line, jak ważna jest integracja, ale też uświadomiła wartość i konieczność 

regularnych spotkań osobistych między różnymi grupami mieszkańców zaangażowanymi społecznie.  

Przedstawiciele rad seniorów i grupy inicjujące powstanie takich rad, w imieniu starszych mieszkańców 

swoich gmin i miejscowości widzą potrzebę regularnych wspólnych spotkań, seminariów, szkoleń i różnego 

rodzaju wsparcia edukacyjnego w takim Centrum. Nie chcemy, aby Centrum było postrzegane jako Klub 

Seniora, organizujący zajęcia i czas wolny dla starszych mieszkańców. Dlatego proponujemy 

międzypokoleniowy charakter tego miejsca.  Dodajemy też propozycję nazwy  „Łącznik”- w kontekście 

całościowego ujęcia współpracy, bez dzielenia na grupy wiekowe i w kontekście poszukiwania tego, co nas 

łączy. 

Potrzebne jest zatem wspólne miejsce do organizowania współpracy  aktywistów i ciał obywatelskich takich 

jak rady seniorów, rady młodzieżowe, organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne a nawet przedstawiciele 

samorządów. Byłaby to też siedziba Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego 

 

Zwracamy się zatem z prośbą o utworzenie takiego miejsca z wykorzystaniem zasobów lokalowych 

województwa lub zabezpieczenie w budżecie na kolejne lata środków na wyposażenie i podstawową 

działalność Podlaskiego Centrum Międzypokoleniowego. 

Ze swojej strony Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego i przedstawiciele podlaskich rad 

seniorów deklarują pomoc w wypracowaniu koncepcji działania Centrum i jej wdrażaniu. 

120 uczestników VI Podlaskiego  
Forum Rad Seniorów online  
w dniu 3 września 2021 
 

Uczestnicy II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów.  



                 

  
  

 

 

 

 


