CZĘŚĆ III. Regulaminu organizacyjnego OPS
Ramowe zasady tworzenia Regionalnych Delegatur
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
Rozdział 1. Zasady ogólne
1.Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu każdego województwa mogą
tworzyć Delegatury będące regionalnymi, społecznymi strukturami OPS, działającymi zgodnie z
dokumentami programowymi i Regulaminem OPS.
2.Grupa inicjatywna zwołuje zebranie wszystkich delegatów z terenu województwa,
przedstawia proponowane cele i zadania delegatury.
3.Delegaci regionu podejmują zwykłą większością głosów uchwałę wyrażającą wolę powołania
regionalnej delegatury OPS i przekazują ją do Prezydium OPS.
4. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania wniosku, Prezydium OPS podejmuje
uchwałę w sprawie powołania Regionalnej Delegatury OPS.
5.Regionalne Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, zwane dalej „Delegaturami”
podlegają organizacyjnie i programowo Prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
6.W nazwach Delegatur poszczególnych regionów wyraz „Regionalny” zastępowany będzie
nazwą regionu, np. Mazowiecka Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów itd.
7.Delegatura może udzielić swojemu delegatowi
OPS.

rekomendacji w wyborach do Prezydium

8.Delegatura zaprasza i udziela rekomendacji do grona osób zaufania publicznego,
wchodzących w skład Konwentu OPS.
9. Przewodniczący Delegatury
posiedzeniach Prezydium OPS.

wchodzi w skład Konwentu OPS oraz uczestniczy w

10.W ramach strony internetowej www.parlamentseniorow.pl Delegatura regionalna otrzymuje
swoją zakładkę, na której zamieszcza ważne informacje, protokoły, reportaże z wydarzeń i inne
dokumenty.

Rozdział II. Cele i zadania Regionalnych Delegatur OPS
1.Regionalne Delegatury mają na celu:
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1/ aktywizacje i integrację delegatów OPS w regionie,
2/ promowanie programów działania, kampanii społecznych i kreowanie polityki senioralnej
środowiska seniorów zgodnie z Deklaracją Programową OPS,
3/reprezentowanie OPS wobec organów władzy rządowej i samorządowej w województwie i
powiecie, a także wobec instytucji istotnych dla zapewnienia godnego i bezpiecznego życia
seniorów, szczególnie w zakresie aktywności obywatelskiej, zdrowia, bezpieczeństwa socjalnego, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym regionu,
4/ zacieśnienie współpracy z innymi organizacjami senioralnymi,
5/ podejmowanie inicjatyw współpracy z organami samorządu terytorialnego w zakresie
tworzenia lokalnej regionalnej polityki senioralnej.
2.Regionalne Delegatury we współpracy z innymi organizacjami senioralnymi:
1/ definiują problemy senioralne w regionie, podejmują działania na rzecz rozwiązywania
lokalnych i ogólnopolskich problemów, uczestniczą w wydarzeniach senioralnych regionu,
kampaniach społecznych, w tym m.in. wprowadzenia ujednoliconych „Kart Seniora” na terenie
wszystkich polskich miast i wsi,
2/podejmują ścisłą współpracę i wspierają Uniwersytety Trzeciego Wieku i inne organizacje
senioralne w działalności podnoszącej wiedzę i kompetencje obywatelskie,
3/podejmują współpracę z ośrodkami akademickimi, centrami kultury, z klubami sportowymi i
innymi organizacjami na rzecz szerokiego udziału seniorów w aktywności różnego rodzaju,
dostosowanego do możliwości i oczekiwań każdego z seniorów. Priorytetem jest inspirowanie
aktywności seniorów w środowisku innych, przyjaznych ludzi, nawiązywanie więzi społecznych
i grup wsparcia.
4/aktywnie współpracują z Marszałkami Województwa, wojewodami, prezydenttami/burmistrzami miast i z wójtami gmin na rzecz optymalnego kreowania strategii i
programów polityki senioralnej, wspierając w tym istniejące ciała doradcze przy organach
administracji samorządowej.
5/nawiązują kontakty z Urzędami Pracy i z podmiotami srebrnej gospodarki celem pozyskiwania partnerów i środków na realizację celów OPS, rozwój ekonomii społecznej, a także
przeciwdziałając dyskryminacji zatrudniania osób starszych.
6/występują, w razie takiej potrzeby, z interwencją w indywidualnych sprawach seniorów
znajdujących się w szczególnie tragicznej sytuacji, do urzędów, instytucji, spółdzielni
mieszkaniowych, banków i innych podmiotów, które mogą nie znać faktycznej sytuacji danego
seniora.
7/ nawiązują współpracę z miejscowymi parlamentarzystami, radnymi urzędów, miejskich,
powiatowych i gminnych, przekazując im swoje spostrzeżenia i rekomendacje w rozwiazywaniu
problemów senioralnych.
3.Delegatury
współpracują z Fundacją Obywatelski Parlament Seniorów i z innymi
organizacjami senioralnymi na rzecz udziału w kampaniach senioralnych, konkursach
grantowych i na rzecz zdobywania środków wspierających regulaminową działalność w
środowisku seniorów.
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4.Delegatury OPS dostarczają materiałów na temat ważnych wydarzeń senioralnych w
regionalnie celem umieszczania w wydawnictwie Kronika OPS, będącego organem prasowym
OPS, wydawnictwach senioralnych oraz na stronę www.parlamentseniorow.pl
5.Przewodniczacy Regionalnej Delegatury:
1/ opracowuje program działania Regionalnej Delegatury,
2/ uczestniczy w posiedzeniach Prezydium OPS,
3/ jest członkiem Konwentu OPS,
4/ bierze udział w Komisjach, zespołach zarówno stałych jak i powołanych do realizacji
konkretnego zadania, utworzenia regulaminu, organizacji kampanii społecznej itp.
5/poszukuje źródeł finansowania niezbędnych kosztów funkcjonowania regionalnej Delegatury
OPS, w tym w obszarze srebrnej gospodarki,
6/śledzi ogłoszenia konkursowe organizowane przez organy samorządu terytorialnego
gminnego i wojewódzkiego, informuje Prezydium o możliwości udziału w konkursach o
których,
7/ pozyskuje – rekomenduje osoby zaufania publicznego.

II. Sprawy organizacyjne Regionalnych Delegatur OPS
1.Regionalna Delegatura Obywatelskiego Parlamentu Seniorów wybiera ze swojego grona
Prezydium, do bieżącego kierowania pracami w województwie. W skład Prezydium wchodzi
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i trzech członków prezydium.
2.Prezydium kierujące pracami Delegatury jest w stałym kontakcie z organami i komisjami
OPS, przekazuje informacje podejmowanych działaniach i ich efektach.
3.Wskazane jest zapraszanie na plenarne posiedzenia Regionalnej Delegatury przedstawicieli
władz miast i gmin celem prezentacji kierunków przez nich polityki lokalnej senioralnej i
poszukiwanie wspólnych celów.
4.Regionalna Delegatura nie posiada osobowości prawnej i nie prowadzi żadnej działalności
finansowej. W sprawach finansowych i relacjach prawnych Regionalne Delegatury opierają się
na współpracy z Fundacją Obywatelski Parlament Seniorów, z siedzibą w Warszawie, ul.
Patriotów 309, kl. A, lok 15, 04 - 767 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000 626 143
lub inną osoba prawną, gotową do reprezentowania prawnego Delegatury.
5.Regionalna Delegatura może pełnić rolę oddziału terenowego Fundacji, działając na
podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Zarząd Fundacji.
6.W postępowaniach konkursowych, umowach i porozumieniach z podmiotami srebrnej
gospodarki, przyjmowaniu darowizn i różnych form sponsoringu finansowego lub rzeczowego
Delegatura może występować w partnerstwie i (lub) być reprezentowany przez Fundację
Obywatelski Parlament Seniorów. Za zgodą Prezydium OPS można występować też w tych
sprawach z innymi organizacjami senioralnymi, takimi jak: Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Uniwersytety Trzeciego Wieku, PCK, Federacja
Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Caritas i inne, których przedstawiciele są delegatami do
OPS.
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7.Przewodniczący Prezydium delegatury Regionalnej uczestniczy w posiedzeniach Prezydium
OPS z głosem stanowiącym, a członkowie Prezydium Delegatury mogą uczestniczyć z głosem
doradczym.
8.Prezydium Delegatury włącza się w prace Komisji problemowych OPS, zespołów roboczych
itp. zwłaszcza jeśli pracują nad rozwiązaniami tych samych problemów senioralnych.
9.Formuła Regionalnych Delegatur ma charakter otwarty i może w miarę potrzeb uzupełniać
swoje cele i zadania jak również pozyskiwać nowych partnerów do współpracy.
10.Z uwzględnieniem zawartych w niniejszej części Regulaminu OPS, każda Regionalna
Delegatura może opracować własny regulamin funkcjonowania, w szczególności rozszerzyć
cele, dostosować program i formy działania do własnych możliwości i do specyfiki regionu.
11.Dotychczas funkcjonujące Regulaminy Regionalnych Delegatur zachowują moc, jednak
zaleca się ich dostosowanie do postanowień niniejszego obowiązującego Regulaminu OPS.
12.Przyjęty przez Regionalną Delegaturę OPS Regulamin działania uwzględniający niniejsze
ramowe Zasady.. podlega zatwierdzeniu przez Prezydium OPS.
13.Indywidualne projekty Regulaminów, uwzględniające specyfikę regionalną jak również inne
uzupełnienia i propozycje grup inicjatywnych należy kierować na adres sekretariatu OPS,
e-mail: biuro@parlamentseniorow.pl
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