Komisja Polityki Senioralnej
Plan pracy
na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Lp.

Termin
posiedzenia

1.

styczeń

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat planowanej realizacji postanowień ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej w szczególności założeń projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości wydawanego na podstawie ustawy.

2.

styczeń

Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań
dotyczących profilaktyki chorób, edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się.

3.

luty

Temat posiedzenia

I. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 – podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016.
II. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 –
podsumowanie edycji 2015 i przygotowania do edycji 2016.
III. Informacja na temat założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

4.

luty

I. Informacja Ministra Zdrowia na temat wpływu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa na organizację systemu
ochrony zdrowia i Narodowy Program Zdrowia.
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju geriatrii i gerontologii w Polsce. Zadania Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji.

5.

marzec

I. Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i
łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia.
II. Informacja na temat: Rynek pracy 50+. Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50-tym roku życia oraz
ocena ich efektywności.

6.

marzec

Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń programu bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

7.

marzec

Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi.

8.

kwiecień

Informacja Ministra Rozwoju oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat stanu realizacji priorytetów i programów
dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020.

9.

kwiecień

Informacja na temat: Technologie telemedyczne i teleopieka jako narzędzia zwiększania efektywności oraz optymalizacji kosztów
diagnostyki, terapii i rehabilitacji osób starszych i niesamodzielnych. Profilaktyka medyczna senioralna realizowana z wykorzystaniem
narzędzi telemedycznych. Uregulowania prawne.

10.

maj

I. Informacja na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych.
II. Informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniora.
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11.

maj

12.

czerwiec

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa osób starszych. Działania prewencyjne przeciwko
oszustwom wobec osób starszych.

13.

czerwiec

Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym.

14.

czerwiec

Informacja Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób chorych na choroby otępienne i
chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów.

15.

lipiec

Temat posiedzenia
Dyskusja nad przygotowaniami do II Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

I. Informacja Ministra Zdrowia i Ministra Skarbu Państwa na temat funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb
osób starszych.
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat rehabilitacji osób starszych.

16.

lipiec

Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w
środowisku lokalnym.

Konferencje:
- II Ogólnopolskie spotkanie rad seniorów.

