Komisja Polityki Senioralnej
Plan pracy
na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Lp.

Termin
posiedzenia

1.

lipiec

2.

lipiec

3.

wrzesień

4.

październik

5.

październik

6.

listopad

7.

listopad

8.

grudzień

9.

grudzień

Temat posiedzenia
Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami
w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji
medycznej.
I. Informacja Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji
ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje.
II. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
I. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2017.
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do rehabilitacji osób starszych po zastosowanym leczeniu szpitalnym.
I. Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących
rynku usług senioralnych.
II. Informacja na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu
hipotecznego.
Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty
abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
I. Informacja na temat opieki długoterminowej nad osobami starszymi realizowanej przez zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze.
II. Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności
placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.
I. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych za rok 2017 r.
II. Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce –uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie.
I. Informacja na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
II. Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.

1.Wizytacje:
- Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, wrzesień,
- Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, listopad.
2. Konferencje:
- Seniorzy w Niepodległej, wrzesień.

