Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów
15 kwietnia 2016 roku
Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
(Ligonia 46, Katowice)
15 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy
Ligonia 46 (Sala Sejmu Śląskiego) odbyło się trzecie posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W spotkaniu uczestniczyło 15 członków Rady:
1. Lucyna Bałandziuk
2. Elżbieta Gacek
3. Zuzanna Geilke
4. Krystyna Jurczewska-Płońska
5. Krystyna Jurewicz
6. Wanda Korzuch
7. Krystyna Łaźnia
8. Krystyna Męcik
9. Grażyna Płonka
10. Anna Szelest
11. Wiesława Walkowska
12. Henryk Wójtowicz
13. Jerzy Zając
14. Izabela Zając-Gawlak
15. Maria Zrałek
Zachowano kworum niezbędne dla prawomocności obrad.
Posiedzenie otwarła Pani Prof. Maria Zrałek - Przewodnicząca Rady i powitała osoby, które
przybyły na spotkanie. W stosunku do proponowanego wcześniej i przesłanego drogą
mailową porządku posiedzenia zaproponowano:
— dodanie punktu dotyczącego prezentacji przedstawiciela Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego poświęconej Europejskiemu
Funduszowi Społecznemu dla osób starszych i niesamodzielnych,
— zmianę kolejności punktów w porządku.
Zaproponowane zmiany przyjęto bez uwag. Ostateczny porządek obrad miał następującą
postać:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 26 lutego 2016 roku
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3. Europejski Fundusz Społeczny dla osób starszych i niesamodzielnych – prezentacja
przedstawiciela Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
4. Informacja o zaawansowaniu prac nad Kongresem Obywatel Senior
5. Prezentacja przez liderów zespołów efektów zbierania informacji o organizacjach
społecznych, instytucjach zajmujących się sprawami osób starszych
6. Informacja o spotkaniu z Marszałkiem Województwa
7. Prezentacja wyników dyskusji w ramach zespołu zdrowia i aktywności fizycznej
8. Uściślenie składu komitetu konsultacyjnego i form współpracy
9. Informacja o wydarzeniach w obszarze polityki senioralnej
10. Określenie terminu i tematu następnego zebrania
11. Wolne wnioski
Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
(tj. 26 lutego 2016 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.
W następnej części posiedzenia przedstawiciel Wydziału Europejskiego Funduszu
Społecznego omówił możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego
w kontekście aktywizacji oraz wsparcia osób starszych i niesamodzielnych. W przygotowanej
prezentacji zwrócono uwagę na organizowany konkurs w ramach Działania 9.2 Dostępne
i efektywne usługi społeczne i zdrowotne (omówiono powody jego organizacji, podstawowe
założenia i przewidywane typy działań do realizacji przez beneficjentów).
Jednocześnie zachęcono członków Rady do przekazywania informacji o planowanym naborze
wniosków, w gminach które reprezentują, wśród podmiotów potencjalnie zainteresowanych
podjęciem tego typu przedsięwzięć. Ustalono, że materiał zostanie rozesłany drogą mailową
do wszystkich członków Rady po spotkaniu.
W dalszej kolejności przytoczono kilka ważnych informacji na temat postępu prac związanych
z organizacją Kongresu Obywatel Senior (8-9 maja br., Park Śląski w Chorzowie).
Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego przedstawiła ponadto założenia i efekty warsztatów poświęconych polityce
senioralnej w ramach ostatniego Konwentu Marszałków Województw RP w Szczyrku (13-14
kwietnia 2016 r.). Ich głównym celem było wypracowanie rekomendacji, które mają
przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych w regionach. Uczestniczyli w nich
eksperci, przedstawiciele urzędów marszałkowskich i regionalnych ośrodków polityki
społecznej zaangażowani w inicjatywy związane ze wsparciem osób starszych.

2

Rekomendacje wypracowane w trakcie warsztatów w postaci „Kodeksu dobrych praktyk
polityki senioralnej” zostały przedstawione marszałkom województw w drugim dniu
Konwentu podczas posiedzenia plenarnego. Dotykały one następujących obszarów:
— włączenia tematyki starości do realizowanych polityk publicznych województwa,
— aktywności seniorów, wolontariatu,
— opieki medycznej i wsparcia opiekuńczego,
— aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej,
— srebrnej gospodarki i technologii dostosowanej ds. seniorów,
— seniorów na obszarze wiejskim.
Wobec powyższych działań zrealizowanych przez Województwo Śląskie, część członków Rady
wyraziła zgodę na przygotowanie podziękowań dla Marszałka Województwa Śląskiego za
podjęcie tematyki polityki senioralnej, podczas Konwentu Marszałków Województw RP.
Dalszy punkt obrad obejmował prezentację przez liderów zespołów efektów zbierania
informacji o organizacjach społecznych, instytucjach zajmujących się sprawami osób
starszych. Wskazano na dotychczas zebrane dane m.in. dzięki staraniom zespołu ds. zdrowia
i aktywności fizycznej. Jednocześnie zwrócono uwagę, że wcześniej zaproponowana formuła
zbierania danych przez poszczególne zespoły tematyczne mogła doprowadzić do dublowania
się danych. Zaproponowano zatem, aby dane agregować w ramach poszczególnych
subregionów – członkowie Rady zadeklarują z jakich subregionów i dalej gmin będą
pozyskiwać informacje. Szczegółowy podział dokonany zostanie po posiedzeniu, w drodze
mailowej. Osobą odpowiedzialną za agregowanie wyników prac uczyniono Panią Zuzannę
Geilke.
Następnie przystąpiono do przedstawienia wniosków ze spotkania Przewodniczącej Rady
z Panem Wojciechem Saługą - Marszałkiem Województwa Śląskiego. Z dużą aprobatą
spotkała się inicjatywa dotycząca stworzenia bazy podmiotów o organizacjach społecznych,
instytucjach zajmujących się sprawami osób starszych. Ustalono, że zostanie ona
zamieszczona na stronie www.seniorzy.slaskie.pl. Przedmiotem rozmowy była również
kwestia przekazywania Radzie do konsultacji projektów dokumentów strategicznych oraz
działań do zaopiniowania/skonsultowania. Ostatecznie uzgodniono, że forma zostanie
wypracowana przez Radę i zaproponowana Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Śląskiego.
Pan Marszałek zwrócił się ponadto do członków Rady z prośbą o wsparcie i popularyzowanie
inicjatyw aktywizujących seniorów, a ponadto wyszukiwanie i wróżnianie szczególnie
cennych przedsięwzięć w tym zakresie (przykładowa propozycja to nagroda „Białe kruki dla
białych włosów” dla pomysłodawców najciekawszych projektów). Dodatkowo Pan Marszałek
wystąpił z inicjatywą stworzenia bazy ekspertów w zakresie polityki senioralnej.
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W kolejnym punkcie spotkania przystąpiono do przedstawienia wyników prac zespołu ds.
zdrowia i aktywności fizycznej w zakresie proponowanych działań. Wśród nich pojawiły się:
wydanie broszury/ulotki ABC – zdrowia seniora, zorganizowanie Forum Promocji Zdrowia
(„kurso-konferencja” o profilaktyce zdrowotnej dla służb odpowiedzialnych za opiekę nad
osobami starszymi) i Wojewódzkiego Kongresu Zdrowia dla Seniorów (możliwość
wykorzystania dotychczasowych doświadczeń organizatorów Kongresu Zdrowia Ziemi
Zawierciańskiej lub rozszerzenie już wypracowanej formuły na całe województwo –
zasygnalizowano ewentualną potrzebę uzyskania wsparcia np. w postaci wypożyczenia sali
i możliwość wystąpienia z taką prośbą do Marszałka Województwa Śląskiego). Uzgodniono,
że szczegóły dotyczące proponowanych przedsięwzięć zostaną przygotowane przez
pomysłodawców.
Członek Zespołu ds. zdrowia i aktywności fizycznej – Pani Krystyna Męcik przedstawiła
założenia i planowany przebieg VIII Olimpiady Uniwersytetów III Wieku w Łazach.
Jednocześnie zaprezentowała film poświęcony dotychczasowym olimpiadom i zachęciła do
włączenia się członków Rady w realizowane działania (szczegóły na stronie www.utw.lazy.pl).
W zakresie powołania Komitetu Konsultacyjnego pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego wskazał, że procedura przyjęcia zarządzenia Marszałka
Województwa Śląskiego w tym zakresie została już rozpoczęta i jest w toku. Członkami
Komitetu będą Dyrektorzy/Kierownicy wydziałów lub jednostek, ale do prac z Radą
delegowani będą pracownicy odpowiednich wydziałów/jednostek w zależności od
podejmowanego przez Radę tematu.
W ramach kolejnego punktu członkowie Rady przekazali informację o wydarzeniach
w obszarze polityki senioralnej, w tym zasygnalizowano jakie zaproszenia zostały skierowane
dla członków Rady – bliższe szczegóły zostaną przesłane drogą mailową. Dostrzeżono
potrzebę objęcia patronatem Rady inicjatyw promujących współpracę różnych podmiotów
w ramach działań na rzecz osób starszych.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 1 lipca br. o godz. 11.00 w Sali Błękitnej.
Będzie one poświęcone problemom zdrowotnym osób starszych oraz kwestiom dotyczącym
aktywności.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Inspektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 16 kwietnia 2016 roku
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