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

6 kwietnia 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach (ul. Ligonia 46) odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Uczestniczyło w nim 13 członków Rady tj.:
1. Lucyna Bałandziuk
2. Elżbieta Gacek
3. Adrian Janusz Skrzypczak
4. Jerzy Zając
5. Krystyna Jurewicz
6. Wanda Korzuch
7. Grażyna Zofia Płonka
8. Wiesława Walkowska
9. Krystyna Irena łaźnia
10. Krystyna Męcik
11. Krystyna Jurczewska-Płońska
12. Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta
13. Maria Zrałek
Zachowano kworum niezbędne dla prawomocności obrad.
Posiedzenie otwarła Pani Maria Zrałek – Przewodnicząca Rady, która powitała wszystkich
uczestników spotkania, w tym Panią Klaudię Franiel - Przewodniczącą Komisji Dialogu
i Komunikacji Społecznej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przybyłych
członków Rady. W dalszej części spotkania procedowano nad przyjęciem porządku
posiedzenia. Rada przyjęła przez aklamację program w poniższym kształcie:
1. Powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 23 lutego 2018 roku.
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4. Dyskusja nt. współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego.
5. Prezentacja wyników warsztatów dotyczących miasta przyjaznego seniorom.
6. Dyskusja nt. projektu dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ.
7. Relacja z II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów oraz Śląskiego Forum UTW.
8. Uwagi i wnioski.
9. Określenie terminu następnego spotkania.

Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
(tj. z 23 lutego 2018 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.
Po przyjęciu programu spotkania, w związku z usprawiedliwianą nieobecnością Pani Ewy
Kulisz, zwrócono się z zapytaniem o formę przekazania propozycji do programu
tegorocznego

Kongresu „Obywatel Seniora”. Ustalono, że ewentualne uwagi należy

kierować bezpośrednio do Pani Ewy Kulisz jako koordynatorki ww. wydarzenia.
W dalszej części poproszono o zabranie głosu Panią Klaudię Franiel - Przewodnicząca Komisji
Dialogu i Komunikacji Społecznej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, która
przedstawiła najważniejsze informacje na temat działalności i powołania Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego. Wskazała jednocześnie, że aktualnie działa Młodzieżowy
Sejmik Województwa Śląskiego I kadencji, a jego dotychczasowa działalność koncentrowała
się przede wszystkim wokół upowszechniania i wsparcia procesu powoływania
młodzieżowych rad miast w regionie.
Jednocześnie Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego dostrzegł potrzebę wzmocnienia
współpracy międzypokoleniowej, co zaowocowało m.in. chęcią podjęcia partnerskich działań
wraz ze Śląską Radą ds. Seniorów.
Wobec powyższego Pani Przewodnicząca Komisji Młodzieżowego Sejmiku zaproponowała
włączenie się przedstawicieli Śląskiej Rady ds. Seniorów w następujące wydarzenia
organizowane przez Młodzieżowy Sejmik:
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 Wojewódzkie Dni Dziecka (30 maja 2018 r., godz. 9.00 – 14.00, Wioska Harcerska
w Parku Śląskim, w programie liczne atrakcje dla najmłodszych np. czytanie bajek,
malowanie farbkami itp.),
 Kongres Młodzieżowych Rad Miast (25 maja 2018 r., godz. 10.00 – 16.00/17.00,
w programie część merytoryczna i warsztatowa),
 Targi Wolontariatu.
Ponadto Pani Przewodnicząca Komisji Młodzieżowego Sejmiku zachęciła przedstawicieli
Śląskiej Rady ds. Seniorów do formułowania własnych propozycji wspólnych działań. W toku
dyskusji członkowie Rady zaproponowali m.in. organizację konkursu na najszczegółowiej
opracowane drzewo genealogiczne rodziny, wspólne dekorowanie ciast przez seniorów
wolontariuszy wraz z podopiecznymi przedszkoli lub przeprowadzenie międzypokoleniowego
konkursu gier np. międzygeneracyjny turniej brydża sportowego przy wsparciu Polskiego
Związku Brydża Sportowego.
Jednocześnie przedstawiciel Gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego obecny na
posiedzeniu Rady zwrócił uwagę, iż podobne imprezy były już organizowane przez Urząd
Marszałkowski i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników w różnym wieku.
3 kwietnia 2018 r. zorganizowano I Turniej Szachowy o Nagrodę Marszałka Województwa
Śląskiego, w którym udział brało aż 136 graczy.
Pani Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów zwróciła się z prośbą do członków Rady
o przemyślenie zakresu współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego
i przesłanie mailowo konkretnych propozycji w terminie 2 tygodni od dnia posiedzenia.
Członkowie Śląskiej Rady ds. Seniorów zostali również zaproszeni do udziału w obradach
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędą się 9 kwietnia 2018 r.
o godz. 12.00 na Sali Sejmu Śląskiego.
Kolejny punkt posiedzenia obejmował prezentację wyników warsztatów dotyczących miasta
przyjaznego seniorom. Na podstawie materiałów przygotowanych na ostatnich warsztatach
23 lutego 2018 r. sporządzono zbiorcze opracowanie. Jednakże wobec dalej zgłaszanych
propozycji np. zapewnienie różnorodnych kanałów informacyjnych o działaniach dla
seniorów, uzgodniono możliwość dosłania kolejnych pomysłów drogą mailową w terminie
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2 tygodniu od dnia posiedzenia. Po upływie powyższego okresu sporządzone zostanie
opracowanie w formie katalogu dobrych praktyk dla miast województwa śląskiego, które
docelowo zostanie opublikowane na stronie seniorzy.slaskie.pl
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat projektu dokumentu rządowego pn.
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO –
SOLIDARNOŚĆ. Zwrócono uwagę, że powyższe opracowanie ma stosunkowo kompleksowy
charakter i porusza różnorodne zagadnienia istotne z punktu widzenia polityki senioralnej,
ale jest dość obszerne.
Podkreślono również, że powyższy dokument w znacznym stopniu w swoich założeniach
pozostaje zbieżny ze zaktualizowaną w 2015 r. Strategią Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego 2006-2020, co należy ocenić pozytywnie warto jednak zauważyć, że dokument
rządowy mocniej podkreśla kwestię niesamodzielności wśród osób starszych.
Następnie zrelacjonowano przebieg Śląskiego Forum UTW, które odbyło się 7 marca 2018 r.
w Sali Sejmu Śląskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele UTW z całego. Podczas Forum
omawiano dobre praktyki z zakresu współpracy krajowych i śląskich Uniwersytetów
Trzeciego Wieku oraz efektywne sposoby aktywizacji i integracji środowiska senioralnego.
Zaprezentowano również pilotażowy program informatyki przyjaznej dla seniorom oraz
przedstawiono formy i metody pracy UTW w zakresie edukacji i współpracy z uczelniami
wyższymi.
W trakcie spotkania silnie podkreślano potrzebę promowania przede wszystkim działań
o charakterze edukacyjnym w ramach UTW oraz partnerskiego wspierania UTW
w mniejszych gminach przez uniwersytety mające znaczącą pozycję w regionie np. poprzez
wsparcie w pozyskiwaniu prowadzących, wykładowców do zajęć na mniejszych UTW.
Relację z przebiegu II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów przesunięto na kolejne
posiedzenie.
W ramach wolnych wniosków poinformowano o planowanym na 12 kwietnia 2018 r.
wykładzie pt. Czy być starym to wstyd?, który zostanie wygłoszony w Cieszynie, w Centrum
Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego.
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Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 25 maja 2018 r.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 6 kwietnia 2018 r.
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