VP 2019 kortversion

Verksamhetsplan 2019
Sammanfattning

Fastställd på höstmöte 24 okt 2018

.

12 PRO-föreningar i samverkan

Inledning
PRO är partipolitiskt obundet och vi skall driva
våra frågor mot alla partier men det är klart att
den konstellation som styr är särskilt viktig.
Synas mer, direkta kontakter med politiker och
tjänstemän och samarbete med andra
pensionärsorganisationer skall utvecklas.

Boende.
Bra boende är en förutsättning för ett gott pensionärsliv
Vad gäller särskilt boende skall SO jobba för att särskilda
boenden finns eller tillkommer i alla delar av kommunen.
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Kommunen måste skaffa sig instrument att styra var nya LOV- boenden
etableras.
Vidare att tröskeln för att få en plats beviljad måste ses över och sänkas och att
fler platser måste tillkommar.
För alla oss som inte behöver särskilt boende måste det finnas lämpliga
bostäder i hela kommunen. Bostäder med närhet till omsorg och annan service.
Ensamhet skall bekämpas och tillgång till speciella och/eller kommersiella
träffpunkter skall finnas i närheten. Den kommunala utredningen om
Plusboende är bra och ligger till grund för PRO SO Halmstads önskemål.
Vi vill också få möjlighet att bevaka äldres intressen i den totala stadsplaneringen och i utformningen av boende för äldre.

Äldreprojektet Rapporten om äldreboenden bör följas upp.
PRO SO Halmstad vill att det åstadkoms ett lämpligt antal platser för palliativ
vård i kommunen och att antalet korttids- och växelvårdsplatser blir fler.
Delprojektet om en gransking av Hemtjänsten skall väckas till liv. Här gäller det
i steg ett en kartläggning av ”Hur fungerar det i dag?”.
Därefter kan vi komma med synpunkter och krav till förändringar.

Det sociala livet Att träffa andra människor är utvecklande för vårt
välbefinnande. Ofrivillig ensamhet på grund av
otillgänglighet som trappor eller p.g.a. oförmåga skall
bekämpas.
Vi vill t.ex. att matsalar öppna också för pensionärer
som bor utanför huset skall finnas på alla äldreboenden
och f.d. servicehus. Spontana besök utan föregående
beställning bör vara möjliga.
Föreningsdrivna träffpunkter skall utredas.

Lokaler Den svårlösta lokalfrågan är ständigt aktuell. Samtidigt som vi vill ha
fler aktiva medlemmar har vi inte plats för dem.
Vi driver frågan om lokalbidrag till de föreningar som måste hyra.

Samorganisationen internt
Samorganisationen skall förbättra kontakten och kommunikationen med
medlemmar och förtroendevalda.
Föreningarna erbjuder medlemmarna ett utmärkt kulturutbud.
SO skall arbeta för att hitta ett sätt att erbjuda alla medlemmar i kommunen
utökade möjligheter att besöka olika kulturevent.
Ledamöterna i Kommunala pensionärsrådet (KPR) väljs på samorganisationens
årsmöte. För den kommande mandatperioden 2019-2022 representeras vi av:
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Gun Yström, Karl-Erik Lövdahl och Kerstin Nilsson med ersättarna Leif
Gustavsson, Jonny Persson och Per Meijer.
Föreningarna anordnar många resor. SO skall undersöka möjligheterna att
utveckla resegruppen men också titta på att arrangera lite mer avancerade
resor för alla medlemmar i kommunen.
PRO/ABF-akademin skall fortsätta. Program för 2019 finns.

Sjukvård
Vikten av att det i Halmstad finns tillgång
till kompetens om äldres sjukdomar på
våra vårdcentraler skall påtalas.
Vi skall under året försöka klarlägga hur
gränsdragningen mellan de två
huvudmännen ser ut.
Detta är ett typiskt område där information från och samverkan med regionala
pensionärsrådet måste förbättras.

Välfärdsteknik
Vi skall fortsatt bevaka utvecklingen inom välfärdstekniken. Teknik får inte
ersätta mänsklig kontakt!

Utbildning
SO skall undersöka intresset för utbildning i SO:s regi.

Samverkan med övriga pensionärsorganisationer
Ett utvecklat samarbete finns för KPR. Detta skall fortsätta och utvecklas.
Samorganisationen skall under 2019 strukturera samarbetet med framför allt
SKPF och SPF
Sammanfattning
Vårt mål är att göra det bättre för alla pensionärer.
PRO Samorganisationen Halmstad agerar huvudsakligen på den
intressepolitiska arenan vilket inte utesluter att vi också erbjuder medlemmar
och andra pensionärer i Halmstads kommun trivselaktiviteter som ett
komplement till föreningarnas omfattande program.
Verksamhetsplanen visar på ett stort antal frågor som känns aktuella och som
vi vill driva. I flera av dessa frågor måste det för att komma framåt bildas
projektgrupper där också föreningarnas medlemmar finns med.

