Ogłoszenie naboru kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów
Ogłasza się nabór kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Zgodnie z §6 - §9 Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów (przyjętego Zarządzeniem nr 14/19 z dnia 13 lutego
2019 roku Marszałka Województwa Śląskiego), Śląska Rada ds. Seniorów będzie składać się z dwudziestu
członków, wybranych przez Komisję Ekspercką na podstawie otrzymanych zgłoszeń, a następnie powołanych
Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Rada będzie działać na zasadzie kadencyjności – kadencja
Śląskiej Rady ds. Seniorów trwać będzie 5 lat licząc od dnia wejścia w życie Zarządzenia Marszałka
Województwa Śląskiego w sprawie powołania członków do Rady.
W naborze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia (liczony wg stanu na dzień złożenia
zgłoszenia kandydatury), mieszkają i działają na terenie województwa śląskiego, nie zostały skazane
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz uczestniczą w pracach
podmiotów działających na rzecz osób starszych i polityki senioralnej.
Kandydat zainteresowany członkostwem w Śląskiej Radzie ds. Seniorów składa deklarację udziału w pracach
co najmniej jednej z dwóch Izb w ramach Rady tj. Izby Polityki Senioralnej i/lub Izby Przedstawicielskiej
Seniorów. Przy czym członkiem Izby Przedstawicielskiej Seniorów może zostać osoba, która ukończyła 60 rok
życia (liczony wg stanu na dzień złożenia zgłoszenia kandydatury w naborze). Powyższe kryterium nie
obowiązuje w przypadku członkostwa w Izbie Polityki Senioralnej.
Zakończenie naboru zgłoszeń kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów nastąpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia naboru (tj. 15 marca 2019 roku). Jednakże w przypadku gdy liczba
zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie mniejsza niż 20, zgodnie z §8 ust. 15 Regulaminu
Śląskiej Rady ds. Seniorów stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 14/19 Marszałka Województwa
Śląskiego z dnia 13 lutego 2019 r., nastąpi przedłużenie terminu trwania naboru odpowiednio o kolejne 14 dni
kalendarzowych. Przedłużenie trwania naboru nie wymaga wydania kolejnego zarządzenia Marszałka
Województwa Śląskiego, a jedynie opublikowania informacji o przedłużeniu naboru na stronie internetowej
prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i stronie internetowej Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Zgłoszenia kandydatury należy dokonać wysyłając wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy
kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie ds. Seniorów (stanowiący załącznik do
niniejszego Ogłoszenia) w terminie do dnia 15 marca 2019 roku na adres Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice lub składając go osobiście w kancelarii
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego II piętro pok. 215, czynnej w dni powszednie
w godzinach od 7.30 do 15.30, z dopiskiem na kopercie „Śląska Rada ds. Seniorów” (o terminie wpływu nie
decyduje data stempla pocztowego, lecz data i godzina wpływu do kancelarii Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).
Zgłoszenia, które posiadają poniższe uchybienia formalne będą odrzucane na etapie oceny formalnej, tj.:
 nie stanowią odpowiedzi na ogłoszony nabór,
 zostały dostarczone po terminie wskazanym w Ogłoszeniu,
 nie zostały poprawnie dostarczone (np. zostały przekazane w wersji elektronicznej, drogą mailową),
 nie zostały złożone na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia,
 zostały złożone przez osobę nieuprawnioną, tj. niespełniającą kryteriów wskazanych w Ogłoszeniu,
 nie zawierają podpisu kandydata.
Do formularza zgłoszeniowego mogą być załączone rekomendacje od instytucji lub osób cieszących się
zaufaniem społecznym. Jedna instytucja lub osoba może wystawić jedną rekomendację dla kandydata na
członka Śląskiej Rady ds. Seniorów w danej kadencji.
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Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatur do Śląskiej Rady ds. Seniorów, zawarto w Regulaminie
Śląskiej Rady ds. Seniorów (przyjętym Zarządzeniem nr 14/19 z dnia 13 lutego 2019 roku Marszałka
Województwa Śląskiego).
Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot
kosztów podróży i innych kosztów związanych z pracą w Radzie.
Członkowie Komisji Eksperckiej danej kadencji, parlamentarzyści, radni szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i gminnego nie mogą być członkami Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Wybrane przez Komisję Ekspercką kandydatury zostaną zarekomendowane Marszałkowi Województwa
Śląskiego. Powołanie przez Marszałka Województwa Śląskiego na członka Rady nastąpi w drodze Zarządzenia.
Rozstrzygnięcie naboru kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów nastąpi w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia zakończenia prac Komisji Eksperckiej i sporządzenia protokołu zawierającego listę
zarekomendowanych 20 kandydatów do Śląskiej Rady ds. Seniorów.
Osoby zainteresowane członkostwem w Śląskiej Radzie ds. Seniorów proszone są o wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego kandydata ubiegającego się o członkostwo w Śląskiej Radzie ds. Seniorów oraz
ewentualne załączenie rekomendacji od instytucji lub osób cieszących się zaufaniem społecznym.
Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego pod numerem telefonu 32/ 730 68 96 lub drogą mailową – zapytania proszę kierować
na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl.
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