Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów
30 czerwca 2017 roku
Sala Konferencyjna w budynku Dyrekcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
Al. Różana 2, Chorzów

30 marca 2017 r. w Sali Konferencyjnej w budynku Dyrekcji WPKiW im. Gen. Jerzego Ziętka
S.A. w Chorzowie odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. W posiedzeniu
uczestniczyło 13 członków Rady tj.:
1. Lucyna Bałandziuk
2. Elżbieta Gacek
3. Henryk Wójtowicz
4. Wanda Korzuch
5. Grażyna Płonka
6. Wiesława Walkowska
7. Zuzanna Geilke
8. Ewa Kulisz
9. Krystyna Łaźnia
10. Krystyna Jurczewska-Płońska
11. Violetta Skrzypulec-Plinta
12. Anna Szelest
13. Maria Zrałek
Zachowano kworum niezbędne dla prawomocności obrad.
Posiedzenie otwarła Pani Maria Zrałek – Przewodnicząca Rady, który powitała członków Rady
oraz przybyłych na posiedzenie gości.
W dalszej części spotkania procedowano nad przyjęciem porządku posiedzenia. Zgłoszono
potrzebę zmiany kolejności omawianych zagadnień (punkt - omówienie propozycji formy
przyznawania patronatów dla gminnych rad seniorów przez Śląską Radę ds. Seniorów
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wprowadzono po przyjęciu porządku obrad) oraz dodania do programu punktu związanego
z opracowaniem poradnika dla samorządów nt. polityki senioralnej.
Rada zaakceptowała powyższe modyfikacja i przyjęła przez aklamację program posiedzenia
w poniższym kształcie:
1. Powitanie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 12 maja 2017 roku
4. Omówienie propozycji formy przyznawania patronatów dla gminnych rad seniorów
przez Śląską Radę ds. Seniorów
5. Realizacja przez Samorząd Województwa Śląskiego działań dla osób starszych –
aktualne przedsięwzięcia
6. Wnioski i refleksje z udziału przedstawicieli Śląskiej Rady ds. Seniorów w posiedzeniu
Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej
7. Włączenie

Śląskiej

Rady

ds.

Seniorów

w

konsultacje

Koncepcji

polityki

przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się
społeczeństwa w województwie śląskim
8. Opracowanie poradnika dla samorządów nt. polityki senioralnej
9. Określenie terminu i tematu następnego zebrania
10. Wolne wnioski
Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
(tj. z 12 maja 2017 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.
W dalszej części spotkania Pani Anna Szelest – przewodnicząca zespołu tematycznego ds.
aktywności przedstawiła prezentację poświęconą przyznawaniu przez Śląską Radę ds.
Seniorów patronatów dla gminnych rad seniorów.
Wskazano, że aktualnie prowadzone są liczne projekty wspierające rady seniorów z FIO
i ASOS. Niemniej jednak ich realizacja nie jest koordynowana, co skutkuje nieefektywnym
powielaniem działań na rzecz rad seniorów. Trudnością dla lokalnych rad seniorów jest
również dostrzegany przez nie, ich ograniczony wpływ na sposoby i rezultaty własnych
działań, co w konsekwencji prowadzi do realizowania przez rady seniorów głównie działań
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o charakterze krótkoterminowym/akcyjnym oraz braku chęci na proponowanie lub
konsultowanie propozycji rozwiązań dla realnych problemów osób starszych.
W ramach działalności rad seniorów brak jest postępu w zakresie:
— budowania faktycznego partnerstwa w działaniach z samorządem, w tym
przygotowania wspólnych planów prac,
— podejmowania tematów w skali gminy,
— umiejętności pracy zespołowej,
— rozwijania kontaktów zewnętrznych i korzystania z szerszego kapitału środowisk
senioralnych,
— stałego uzupełniania wiedzy przydatnej dla rad seniorów,
— brak/słaba znajomość i duży liczba dokumentów o znaczeniu strategicznym dla
działań rad seniorów (ustaw, dokumentów regionalnych, lokalnego budżetu itp.).
Odpowiedzią na powyższe problemy ma być przygotowanie jednolitego dokumentu prawa
lokalnego w zakresie polityki senioralnej, czyli gminnego programu polityki senioralnej oraz
włączenie rad seniorów w proces opracowania i realizowania powyższego dokumentu.
Gminne programy polityki senioralnej mają być swoistymi drogowskazami dla działań rad
seniorów.
Patronat Śląskiej Rady ds. Seniorów nad radami seniorów miałby polegać na udzieleniu przez
Śląską Radę ds. Seniorów wsparcia lokalnym radom seniorów w przygotowaniu przez nie
gminnych programów polityki senioralnej. W tym zakresie Śląska Rada ds. Seniorów
odpowiadałby za przygotowanie matrycy programu polityki senioralnej (następnie
wypełnianej treścią przez lokalne rady seniorów równoprawnie z pracownikami właściwych
urzędów gmin/miast) i zachęcanie rad seniorów do wymiany doświadczeń, organizacji
spotkań z interesariuszami itp.
W toku dyskusji nad powyższym zagadnieniem uzgodniono, że szczegóły dotyczące realizacji
powyższego działania zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Śląskiej Rady ds.
Seniorów.
Ponadto ustalono, że Śląska Rada ds. Seniorów opracuje i roześle apel do samorządów,
w których jak dotąd nie powołano rady seniorów, w celu zachęcenia do ich powołania.
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Natomiast samorządy, w których funkcjonuje rada seniorów, zostaną zaproszone do
tworzenia matrycy programu polityki senioralnej.
Dalsza część spotkania poświęcona została aktualnie realizowanym przez Samorząd
Województwa Śląskiego działaniom dla osób starszych. Przedstawiciel Gabinetu Marszałka
przekazał informację na temat Paszportu do zdrowia seniora i cyklu Senioraliów
organizowanych w kilku miastach województwa śląskiego – podziękował za dotychczasowy
udział przedstawicieli Śląskiej Rady w wydarzeniach i zachęcił do szerszego zaangażowania
przy kolejnych spotkaniach.
Kolejny punkt posiedzenia stanowił relację z posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki
Senioralnej, w którym uczestniczyli, z uwagi na zaproszenie Małopolskiej Rady,
przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów (Pani Krystyna Łaźnia oraz Pani Wiesława
Walkowska) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wskazano, że głównymi
tematami dyskusji podczas posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w dniu 26
maja 2017 roku w Krakowie były współpraca pomiędzy regionami w zakresie polityki
senioralnej oraz wspólne inicjowanie działań na rzecz wspierania seniorów.
Ponadto w trakcie spotkania w Krakowie Pani Renata Jasiołek – Koordynator
Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli zaprezentowała dobre praktyki
w zakresie wsparcia osób starszych z regionów europejskich i możliwości ich implementacji
w Polsce. Refleksje na temat działalności gminnych rad seniorów oraz potrzeby ich
współdziałania w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów
przedstawiła Pani Barbara Szafraniec – Przewodnicząca Porozumienia. Dyskutowano również
na temat bieżących problemów w działalności lokalnych rad seniorów oraz Programie Senior
2030 i pomyśle powoływania regionalnych klastrów seniora z inicjatywy Fundacji Narodowy
Komitet Seniora.
Przedstawiciele Śląskiej Rady ds. Seniorów na posiedzeniu w Krakowie przedstawili
prezentację o dotychczasowych działaniach i planach Rady w obszarze wspierania osób
starszych. Wspólne obrady zaowocowały decyzją o kontynuowaniu współpracy na rzecz
rozwoju regionalnych polityk senioralnych pomiędzy Śląską Radą ds. Seniorów, Małopolską
Radą ds. Polityki Senioralnej oraz Województwem Opolskim m.in. poprzez cykliczne
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spotkania przedstawicieli trzech województw (kolejne zorganizowane zostanie przez Śląską
Radę ds. Seniorów).
Następnie przystąpiono do dyskusji na temat propozycji włączenia Śląskiej Rady ds. Seniorów
w konsultacje dokumentu przygotowanego przez Regionalne Centrum Analiz Strategicznych
tj. Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji
i starzeniu się społeczeństwa w województwie śląskim. Zwrócono uwagę na to, że powyższy
dokument ma dość ogólny charakter i wskazuje jedynie kierunki do działań, bez konkretnych
projektów. Wątpliwości wzbudziło również planowanie powołanie Instytutu Badań Zjawisk
Społecznych

i

Demograficznych

oraz

brak

szerszego

zainteresowania

tematyką

bezpieczeństwa publicznego. Wobec potrzeby przygotowania zbiorczego materiału dla
Centrum poproszono członków Rady o nadesłanie uwag do Przewodniczącej Rady.
Kolejny punkt dotyczył opracowania poradnika dla samorządów nt. polityki senioralnej. Jego
zadaniem byłoby wskazanie samorządom potencjalnych problemów do rozwiązania
w zakresie polityki senioralnej, a także proponowanych obszarów, sposobów działania
i podmiotów w nich uczestniczących. Zaproponowano, że członkowie Rady otrzymają drogą
mailową tabelę do uzupełnienia w celu zgromadzenia materiałów do poradnika.
Ustalono ponadto, że kolejne posiedzenie odbędzie się pod koniec września (dokładny
termin i miejsce do potwierdzenia).
W ramach wolnych wniosków członkowie Rady zaprosili do udziału w Nadolziańskich
Senioraliach (22-30 września 2017 r.). Złożyli również gratulację na ręce Pani Wandy Korzuch
z uwagi na uroczystość 15-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku.
Ponadto przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
poinformował

o

ogłoszeniu

przez

Zarząd

Województwa

Śląskiego

konkursu

„Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz
poprosił członków Rady o promocję konkursu w środowiskach senioralnych. Zaproszono
również zainteresowanych członków Rady do udziału w pracach Komisji oceniającej
merytorycznie wnioski o przyznanie wyróżnienia w konkursie „Ambasador/Ambasadorka
Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego”.
5

Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 30 czerwca 2017 r.
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