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

25 maja 2018 r. w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Katowicach (ul. Ligonia 46) odbyło się posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Uczestniczyło w nim 12 członków Rady tj.:
1. Lucyna Bałandziuk
2. Elżbieta Gacek
3. Henryk Wójtowicz
4. Izabela Zając-Gawlak
5. Joanna Górna
6. Jerzy Zając
7. Krystyna Jurewicz
8. Wanda Korzuch
9. Grażyna Płonka
10. Zuzanna Geilke
11. Krystyna Łaźnia
12. Krystyna Jurczewska-Płońska
Zachowano kworum niezbędne dla prawomocności obrad.
Posiedzenie otwarł Pan Henryk Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącej Rady, który powitał
wszystkich uczestników spotkania. W dalszej części spotkania procedowano nad przyjęciem
porządku posiedzenia. Z uwagi na aktualne zobowiązania Gabinetu Marszałka związane z
organizacją kilku wydarzeń i równoległym przebiegiem Kongresu Młodzieżowych Rad Miast,
Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego, na który zaproszono przedstawicieli Śląskiej Rady
ds. Seniorów, zaproponowano następujące zmiany w porządku posiedzenia tj. przeniesienie
prezentacji Kampanii Śląskie. Dla kobiety na kolejne posiedzenie Rady i przesunięcie punktu
dotyczącego relacji z II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów i Gali Konkursu Opolskie dla
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Rodziny na początek spotkania. Ostatecznie Rada przyjęła program jednomyślnie
w następującym kształcie:
1. Powitanie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 6 kwietnia 2018 r.
4. Relacja z II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów i Gali Konkursu Opolskie dla
Rodziny.
5. Omówienie bieżących wydarzeń związanych z tematyką osób starszych i współpracy
międzypokoleniowej.
6. Dyskusja nt. współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Śląskiego.
Przygotowanie koncepcji konkursu na najciekawsze drzewo genealogiczne.
7. Omówienie propozycji działań edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego odnośnie gospodarowania budżetem przez
seniorów.
8. Uwagi i wnioski.
9. Określenie terminu następnego spotkania.
Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
(tj. z 6 kwietnia 2018 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.
Posiedzenie

w

części

merytorycznej

rozpoczęto

od

zrelacjonowania

przebiegu

II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów i Gali Konkursu Opolskie dla Rodziny.
Spotkanie przedstawicieli rad seniorów z całego kraju było okazją do wymiany doświadczeń
i wypracowanych lokalnie rozwiązań. W Kongresie brali udział głównie przedstawiciele rad
seniorów, władz państwowych i samorządowych, a także reprezentanci świata nauki.
W programie przewidziano omówienie najistotniejszych tematów w zakresie wspierania
osób starszych tj. świadczenie usług opiekuńczych, mieszkalnictwo, transport itp. Uznano, że
polityka senioralna powinna odpowiadać potrzebom osób w wieku podeszłym i być z nimi
współtworzona, a jej realizacja winna przebiegać w sposób przemyślany. Dyskusji
towarzyszyło wypracowanie propozycji konkretnych rozwiązań np. powołanie Rzecznika
Praw Seniorów, stworzenie efektywnego i skutecznego systemu komunikowania się władz
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z osobami starszymi oraz sformułowanie propozycji zmian do ustaw o samorządzie gminnym
i mieszkalnictwie.
Następnie przedstawiono bliższe informacje nt. Gali Konkursu Opolskie dla Rodziny.
Wydarzenie

stanowiło

podsumowanie

Konkursu

zorganizowanego

przez

Zarząd

Województwa Opolskiego w ramach Programu Opolskie dla Rodziny. Podczas Gali wręczono
nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach konkursowych: Opolski Samorząd dla Rodziny,
Pracodawca dla Rodziny oraz Super Partner Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Celem ww.
konkursu było m.in. wyróżnienie i promowanie najciekawszych działań służących wspieraniu
rodziny; zachęcenie różnych podmiotów i propagowania działań prorodzinnych oraz
prosenioralnych w województwie opolskim, a także budowanie przyjaznego klimatu dla
rodzin i seniorów w województwie opolskim. Konkurs stanowił część Programu Opolskie dla
rodziny.
W dalszej część spotkania zwrócono się do członków Śląskiej Rady ds. Seniorów z prośbą
o przesyłanie na bieżąco informacji o wydarzeniach dotyczących polityki senioralnej oraz
współpracy międzypokoleniowej w celu podzielenia się nimi z pozostałymi członkami Rady.
Jednocześnie przedstawiciel Gabinetu Marszałka przedstawił terminy i miejsca najbliższych
Senioraliów i wydarzeń promujących Kampanię Śląskie dla kobiety (organizowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego):


3 czerwca – Częstochowa – wydarzenie w ramach kampanii Śląskie. Dla kobiety;



9 czerwca – Katowice – wydarzenie w ramach kampanii Śląskie. Dla kobiety;



15 czerwca – Senioralia w Żywcu;



31 sierpnia – Senioralia w Raciborzu;



7 września – Senioralia w Kłobucku.

Ponadto w późniejszej części posiedzenia wskazano, że w dniach od 4 do 9 czerwca
w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się Festiwal Seniora.
Z uwagi na poruszenie tematyki Kampanii Śląskie. Dla kobiety dotyczącej w głównej mierze
profilaktyki raka piersi i przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych uczestnikom
posiedzenia,

członkowie

Rady

zaproponowali

przygotowanie

podobnej

profilaktycznej skierowanej do mężczyzn (tj. Kampania Śląskie. Dla mężczyzny).
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kampanii

Kolejny punkt obrad dotyczył współpracy z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa
Śląskiego.

Członkowie Rady przedstawili następujące przykłady współdziałania osób

starszych z młodzieżą:
 Rybnik - Projekt Nauka, sport i scena łączą pokolenia realizowany przez
Stowarzyszenie SPEC przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Tadeusza
Kościuszki w Rybniku. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie integracji
międzypokoleniowej, wymiana doświadczeń zawodowych i życiowych osób młodych
oraz starszych, wspólne działania edukacyjne, pozwalające na zniwelowanie barier
komunikacyjnych, jakie stanowią nowości technologiczne. W ramach projektu
prowadzone są zajęcia komputerowe dla seniorów, zajęcia aerobowe z elementami
Zumby, wspólne czytanie bajek itp.;
 Jaworzno – nawiązano współpracę uniwersytetu trzeciego wieku oraz uniwersytetu
juniora. Regularnie organizowane są spotkania międzypokoleniowe, podczas których
tworzone są np. albumy rodzinne;
 Bielsko-Biała – współpraca młodzieżowej rady z radą seniorów;
 propozycje utworzenia dziennego domu pobytu połączonego z punktem opieki
przedszkolnej (jako odpowiedź zarówno na brak dostatecznej liczby miejsc
w punktach opieki nad dzieckiem, jak i wyzwania związane ze starzeniem się
społeczeństwa).
Członkowie

Rady

zwrócili

uwagę

na

dużą

popularność

wydarzeń

mających

międzypokoleniowy charakter (np. wspólne czytanie książek, występy artystyczne, obchody
dni „babci i dziadka”). Dostrzegli niebagatelną rolę utrzymywania stałych kontaktów
międzypokoleniowych, a także uświadamiania młodego pokolenia jakie są zalety i trudności
wnikające ze starości.
Jednocześnie ustalono odnośnie konkursu na najciekawsze drzewo genealogiczne, iż
członkowie Rady prześlą swoje propozycje w powyższym zakresie drogą mailową do ROPS,
w celu przygotowania zbiorczego materiału zawierającego założenia konkursu.
W dalszej części omówiono propozycje działań edukacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego odnośnie gospodarowania budżetem przez seniorów.
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Wskazano, że planowane jest przede wszystkim przygotowanie broszury informacyjnej oraz
przybliżenia powyższego zagadnienia podczas planowanej na październik konferencji.
Członkowie Rady zaaprobowali powyższy pomysły. Jednocześnie zgłosili następujące uwagi,
co do treści ulotki:
 w treści ulotki należy dodać zalecenie dla seniora odnośnie posiadania konta
bankowego (gromadzienie pieniędzy w domu nie jest bezpieczne,
 proponowany tytuł ulotki to Twoje finanse,
 pomysł dotyczące domowych oszczędności należy przedstawić hasłowo, bez
szerszego opisu,
 tabele z informacjami nie powinny znajdować się na ciemnym tle.
Ponadto członkowie Rady wskazali potrzebę zaakceptowania ostatecznego projektu treści
ulotki przed jej wydrukowaniem.
W ramach wolnych wniosków poinformowano o planowanej organizacji Festiwalu Teatrów.
Osoby zainteresowane włączeniem się w jego przygotowanie (np. współpracujące
z senioralnymi grupami teatralnymi) zachęcono do kontaktu bezpośrednio z Panią Izabelą
Zając – Gawlak.
Termin kolejnego posiedzenia ustalono na 22 czerwca 2018 r.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 25 maja 2018 r.
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