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Varför KPR? De första pensionärsråden bildades för mer än 40 år sedan. En
av anledningarna var att man genom kommunsammanslagningar upplevde att
kontakterna och inflytandet i den lokala politiken minskade för äldre.
När Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) bildades 1974 var en av
anledningarna att man ville ”tillvarataga pensionärernas intresse” och
”förmedla samhällsinformation” samt ”värna om hela människan utifrån kristna
värderingar”.

Uppgift för varje RPG-förening. Även om stadgar och måldokument
har blivit uppdaterade och förändrats har uppgiften att utifrån kristna
värderingar påverka samhällsutvecklingen funnits med. I de stadgar som
fastställdes vid 2018 års riksstämma sägs att en av RPG-föreningens uppgifter
är att ”arbeta med påverkan och opinionsbildning”.
Vi har ett uppdrag att värna om människans unika värde, oavsett det sker
genom RPG:s riksorganisation, RPG-distriktet eller RPG-föreningar/grupper!
Välkommen till inspirations- och samtalsdag:
Tid

Fredagen den 12 april 2019

Plats

Allianskyrkan, Rådhusgatan 10, Nässjö

Vi planerar att starta kl 10.00 och avsluta vid 16-tiden. Boka in denna dag redan
nu. Vi har fått förhandsbesked om att RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg kommer att medverka. Mer information med detaljinnehåll kommer
senare.

Ett erbjudande
Under en tid har jag - Curt Karlsson - sökt forska kring frågor om kommunala
pensionärsråd, sökt efter olika dokument om KPR, sökt efter vad sägs om KPR i
olika kommuner, hur RPG är engagerad etc.
Jag har samlat det jag hittat i ett dokument med titeln Delaktighet och
Inflytande.
Vi kommer att kortfattat redovisa utdrag ur dokumentet vid inspirations- och
samtalsdagen den 12 april.
Är du intresserad kan jag redan nu sända dokumentet till dig.
e-post

utan kostnad (PDF-fil)

pappersutskrift

ca 20 kronor plus porto (inbetalningskort bifogas)

_________________________________________________________________

Jag beställer dokumentet Delaktighet och inflytande
via e-post _______________________________________________________

___ ex

Namn__________________________________________________
Adress__________________________________________________
Postadress______________________________________________
Telefon___________________________________

Sänds till
curt.karlsson@folkbildning.net
RPG, Curt Karlsson, Industrigatan 28 S, 571 38 Nässjö
2018 11 25

