Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów
23 luty 2018 roku
Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Ligonia 46, Katowice)

23 lutego 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach (ul. Ligonia 46) odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady tj.:
1. Henryk Adam Wójtowicz
2. Izabela Zając-Gawlak
3. Adrian Janusz Skrzypczak
4. Krystyna Jurewicz
5. Grażyna Zofia Płonka
6. Wiesława Walkowska
7. Zuzanna Geilke
8. Ewa Kulisz
9. Krystyna Męcik
10. Krystyna Jurczewska-Płońska
11. Maria Czajkowska (w zastępstwie: Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta)
12. Maria Zrałek
Zachowano kworum niezbędne dla prawomocności obrad.
Posiedzenie otwarła Pani Maria Zrałek – Przewodnicząca Rady, który powitała członków
Rady. W dalszej części spotkania procedowano nad przyjęciem porządku posiedzenia. Rada
przyjęła przez aklamację program posiedzenia w poniższym kształcie:
1. Powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 19 stycznia 2018 r.
4. Dyskusja nt. projektu apelu skierowanego do władz samorządowych odnośnie
powoływania Rad Seniorów oraz pomocy eksperckiej dla gmin ze strony Śląskiej Rady
ds. Seniorów.
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5. Omówienie możliwych form wsparcia przy organizacji tegorocznej edycji Kongresu
Obywatel Senior.
6. Analiza działań podejmowanych w gminach na rzecz seniorów. Wskazanie przykładów
dobrych praktyk i możliwości ich rozpowszechnienia.
7. Uwagi i wnioski.
8. Określenie terminu następnego spotkania.
Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
(tj. z 19 stycznia 2017 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.
W dalszej części zwrócono się do członków Rady z zapytaniem o akceptację treści apelu
skierowanego do urzędów gmin województwa śląskiego w zakres powoływania Rad
Seniorów i stanowiącego jednocześnie zaproszenie do skorzystania z pomocy eksperckiej
świadczonej przez przedstawicieli Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W dokumencie, który zostanie przekazany gminom województwa śląskiego, zwrócono
uwagę iż postępujący proces starzenia się społeczeństwa staje się poważnym wyzwaniem
i wymaga nowego podejścia do rozwiązywania problemów osób starszych oraz tworzenia
warunków poprawiających jakość życia seniorów. W tym zakresie najwięcej zadań spoczywa
na lokalnych władzach samorządowych. Członkowie Rady zadeklarowali osobiste
zaangażowanie w udzielenie pomocy merytorycznej gminnym samorządom oraz Radom
Seniorów w zakresie przygotowania i realizacji polityki senioralnej, a także w inicjowanie
i organizację wydarzeń, które będą rozwijać aktywność i integrację środowiska seniorów
w regionie.
Treść apelu została przyjęta bez uwag przez członków Rady. Jednocześnie zwrócono się do
członków Rady z prośbą o zadeklarowanie chęci zaoferowania wsparcia kilku gmin
województwa śląskiego, które dotychczas nie zostały objęte pomocą ze strony Rady.
W dalszej części spotkania kontynuowano temat z poprzedniego posiedzenia dotyczący
zaangażowania członków Rady w organizację Kongresu Obywatel Senior. W trakcie dyskusji,
podczas której omawiano kolejne punkty z prezentacji przygotowanej przez Panią Ewę Kulisz
– członka Rady i koordynatora Kongresu, zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:
 potwierdzono zasadność realizacji przedsięwzięcia w dwóch częściach:
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o aktywnej – proponowany termin 27 maja 2018 r.,
o dyskusyjnej (debata) – proponowany termin 8 października 2018 r.,
 dostrzeżono potrzebę powiązania tegorocznego kongresu z kwestiami budowania
więzi międzypokoleniowych (tj. tegorocznym celem priorytetowy w działaniach
Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Śląskiego).

W

konsekwencji

zaproponowano włączenia w przygotowania również Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Śląskiego),
 uznano za zasadne ponowne zorganizowanie w ramach Kongresu dotychczasowych
form aktywności tj. zajęcia sportowe, porady, wykłady czy występy senioralne oraz
przyznanie certyfikatów dla Gmin przyjaznych seniorom,
 korzystając z dotychczasowych doświadczeń zaproponowano organizację wystawy
dokonań seniorów (np. wystawa rękodzieła) oraz zaprezentowanie dokonań
seniorów-wolontariuszy,
 dodatkowo zaproponowano organizację:
o wystawy malarstwa wraz z ew. wykładem eksperta,
o turniej brydża sportowego,
o pokazu tańca,
o zajęcie z niekonwencjonalnych gier dla dzieci i dorosłych (przy wsparciu
studentów wolontariuszy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach),
o pokazu prostych ćwiczeń dla seniorów,
o oceny składu ciała,
o warsztatów/wykładów z zakresu racjonalnego gospodarowania budżetem,
o prezentacji wyników badań ankietowych ROPS na temat wspierania seniorów
w gminach województwa śląskiego,
o porad przedstawicieli biura Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Praw Ochrony
Konsumenta,
o pokazu metod stosowanych w kryminalistyce (przy wsparciu studentów
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach),
o wykładów/porad na temat bezpieczeństwa w sieci,
o wykładów/porad na temat zagrożeń związanych ze smogiem, sposobami
przeciwdziałania jego występowaniu.
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Jednocześnie zwrócono się z prośbą do członków Rady o przesłanie pocztą elektroniczną
ewentualnych dodatkowych pomysłów w ww. zakresie.
Kolejny punkt posiedzenia obejmował warsztaty dla członków Rady służące wypracowaniu
propozycji działań dla miast województwa śląskiego w celu uczynienia ich bardziej
przyjaznym seniorom. Proponowane rozwiązania dotyczyły dziewięciu poniższych obszarów:


przestrzenie publiczne i budynki publiczne,



zdrowie i opieka,



transport,



czas wolny,



bezpieczeństwo,



partycypacja,



mieszkalnictwo,



edukacja,



działalność administracji.

Członkowie Rady w trakcie warsztatów zapisywali pomysły działań dla miast. W oparciu
o zgromadzone informacje przygotowany zostanie dokument, w który zostaną pokazane
możliwe formy działań służących kształtowaniu miast przyjaznych seniorom. Dokument po
opracowaniu zostanie przesłany członkom Rady w celu ewentualnego uzupełnienia.
Zaproponowano, aby docelowo został on opublikowany na stronie seniorzy.slaskie.pl.
W ramach wolnych wniosków poinformowano o planowanym na 25 maja br. Zjeździe
dla absolwentów,

studentów

i

pracowników

Śląskiego

Uniwersytetu

w Katowicach, który odbędzie się w Gliwicach, w formie Pikniku Pokoleń.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 6 kwietnia br.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 23 lutego 2018 r.
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Medycznego

