Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów
26 lutego 2016 roku
Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Ligonia 46, Katowice)
26 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy
Ligonia 46 (Sala Błękitna) odbyło się drugie posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W spotkaniu uczestniczyło 16 członków Rady:
1. Lucyna Bałandziuk
2. Elżbieta Gacek
3. Krystyna Jurczewska-Płońska
4. Krystyna Jurewicz
5. Wanda Korzuch
6. Ewa Kulisz
7. Krystyna Łaźnia
8. Krystyna Męcik
9. Grażyna Płonka
10. Adrian Skrzypczak
11. Anna Szelest
12. Wiesława Walkowska
13. Henryk Wójtowicz
14. Jerzy Zając
15. Izabela Zając-Gawlak
16. Maria Zrałek
Ponadto w zastępstwie za Panią Prof. Violettę Skrzypulec-Plintę uczestniczyła osoba
upoważniona - Pan Prof. Czesław Marcisz. Zachowano kworum niezbędne dla
prawomocności obrad.
Posiedzenie otwarła Pani Prof. Maria Zrałek - Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów
i powitała osoby, które przybyły na spotkanie. Porządek posiedzenia został przyjęty
jednomyślnie przez obecnych członków Rady.
Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady
(22 stycznia 2016 r.). Dokument został przyjęty (16 członków Rady za przyjęciem, 1 członek
Rady wstrzymał się od głosu). Zastrzeżono jednak konieczność dopisania w niniejszym
protokole wniosku członków Rady o dokonanie zmian w Regulaminie Śląskiej Rady ds.
Seniorów tak, aby umożliwić zwrot kosztów podróży członkom Rady z tytułu wykonywanej
przez nich działalności na rzecz tego podmiotu. Wskazano jednocześnie, że niezbędnym
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warunkiem dla dokonywania takiego zwrotu jest wprowadzenie odpowiednich zmian
w aktualnie obowiązującym ustawodawstwie.
W następnej części posiedzenia omówiono Cel strategiczny 2 (Tworzenie warunków do
pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w tym zawodowym)
w zaktualizowanej w 2015 r. Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata
2006-2020. Przygotowano prezentację, która stanowiła podstawę do podjęcia dyskusji
o planowanych działaniach Rady i jej zespołów zadaniowych oraz o ich usytuowaniu
względem kierunków i celów wskazanych w ww. dokumencie strategicznym. Ustalono, że
materiał zostanie rozesłany drogą mailową do wszystkich członków Rady po spotkaniu.
Z kolei dalszy punkt obrad obejmował przedstawienie wyników sondażu przeprowadzonego
wśród członków Rady, a poświęconego ich wizji funkcjonowania tego ciała. Prezydium Rady
otrzymało 17 wypełnionych kwestionariuszy, których analiza wskazała zasadniczą zgodność
pomiędzy koncepcją funkcjonowania na rzecz polityki senioralnej po stronie członków Rady
a kierunkami działań wyznaczonymi w celu strategicznym 2 zaktualizowanej Strategii Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego, jak również ustalonym na poprzednim posiedzeniu
podziałem na cztery zespoły zadaniowe.
Podkreślono, że szczególną uwagę należy zwrócić na realizację inicjatyw wykraczających
jedynie poza aktywizację społeczną seniorów i związanych z prowadzeniem zadań także na
rzecz osób starszych o ograniczonej sprawności. W związku z powyższym zaaprobowano
propozycję dotyczącą zaproszenia przedstawiciela Wydziału Europejskiego Funduszu
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w celu omówienia konkursu dla organizacji
pozarządowych na realizację usług opiekuńczych w gminach (w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020). Uzyskane w ten sposób
informacje mogłyby być następnie upowszechniane przez członków Rady w ich
środowiskach, tak aby zachęcić nowe organizacje do udziału w konkursie.
Kolejna konkluzja z sondażu dotyczyła częściowego braku zbieżności pomiędzy charakterem
Rady a zasięgiem inicjatywy zaproponowanych przez jej członków. W założeniu zadania
podejmowane przez Radę powinny zawierać się w ramach regionalnej polityki senioralnej
i mieć charakter konsultacyjny, ekspercki oraz informacyjny, a zatem zasadniczo pozostają
one rozbieżne z działaniami o zasięgu lokalnym (gminnym), które postulowali niektórzy
członkowie Rady.
Zgodnie z wynikami sondażu najistotniejszym zagadnieniem dla Rady jest zdrowie seniorów.
Wobec powyższego proponowane były do realizacji inicjatywy edukacyjne skierowane do
osób w każdym wieku, jak również uruchomienie programów zdrowotnych np. związanych
z patologiami układu oddechowego. W stosunku do ostatniej propozycji zastrzeżono jednak,
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że nie wpisuje się ona bezpośrednio w zadania Rady. Jednakże jej wdrożenie mogłoby zostać
powierzone Klastrowi gerontologicznemu (jego powołanie przewiduje zaktualizowania
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego).
Ponadto zauważono potrzebę umacniania współpracy z radami seniorów w gminach oraz
zapoznania się i czerpania z doświadczeń innych organizacji działających na rzecz seniorów
np. z województwa małopolskiego. Członkowie Rady nie byli jednomyślni odnośnie
zasadności i sposobu realizacji powyższych inicjatyw z uwagi na regionalny charakter Rady.
Ostatecznie podkreślono możliwość wykorzystania dobrych praktyk wypracowanych na
poziomie lokalnym lub poza województwem śląskim i ich promowania m.in. za
pośrednictwem strony seniorzy.slaskie.pl Jednocześnie wyrażono przekonanie o potrzebie
formułowania przez Radę własnych diagnoz, wskaźników, wytycznych, propozycji rozwiązań
wykraczających poza lokalne uwarunkowania i uwzględniających specyfikę województwa
śląskiego, a posiadających bardziej horyzontalny i perspektywiczny charakter.
Podczas posiedzenia przedyskutowano ponadto wniosek o dokonanie przeglądu lokalnych
instytucji działających na rzecz osób starszych pod kątem możliwości ich zaangażowania we
wspólne działania. Podkreślono, że aktualnie dane z tego obszaru są stosunkowo
rozproszone i fragmentaryczne (np. ogniskują się jedynie wokół gminnych rad seniorów),
a ich zebranie nawet niekompletne, mogłoby dać pełniejszy obraz na temat zasobów polityki
senioralnej w regionie. Ostatecznie uzgodniono próbę przeprowadzenia ww. weryfikacji.
Zawnioskowano ponadto o przeprowadzenie szkolenia dotyczącego ochrony danych
osobowych dla członków Rady, a także opracowanie kalendarza wydarzeń w obszarze
wsparcia osób starszych i polityki senioralnej.
Następny punkt posiedzenia obejmował dyskusję nad zakresem i harmonogramem prac
w zespołach zadaniowych. Ustalono, że na następne spotkanie w ramach każdego zespołu
wypracowana zostanie koncepcja działań Rady. Podobnie w ich ramach ma zostać
przeprowadzony przegląd lokalnych zasób wsparcia seniorów.
W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia zadań i składu komitetu konsultacyjnego.
Przedstawiono prezentację, w której przytoczono najważniejsze regulacje dotyczące
Komitetu wynikające z Regulaminu Rady. Ponadto zaproponowano wydziały i jednostki
organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które potencjalnie
mogłyby wejść w skład Rady. Nie przedstawiono uwag wobec przedłożonych propozycji.
Ustalono, że prezentacja ma zostać rozesłana członkom Rady.
Podczas posiedzenia omówiono także zagadnienia związane z komunikacją wewnątrz i na
zewnątrz Rady. Uzgodniono, że pomiędzy posiedzeniami Sekretarz rozsyła Członkom Rady
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m.in.: protokoły z posiedzeń, programy kolejnych posiedzeń, materiały
przedyskutowania, komunikaty i ciekawe materiały dotyczące problematyki senioralnej.

do

Członkowie Rady przesyłają Sekretarzowi (oraz do wiadomości osobie obsługującej Rady po
stronie ROPS) wszelkie pytania związane z działalnością Rady, postulaty, pomysły dotyczące
działań Rady, posiedzeń, a także informacje o planowanej nieobecności itp. Sprawa
kierowana jest do osoby właściwej lub załatwiania za pośrednictwem Sekretarza lub osoby
obsługującej Rady po stronie ROPS. Zainteresowany członek Rady otrzymuje w informację
zwrotną o podjętych działaniach.
Po każdym posiedzeniu Sekretarz rozsyła informacje o prowadzonych pracach
i postanowieniach Rady: radom seniorów w gminach województwa śląskiego, władzom
i radom gmin, uniwersytetom trzeciego wieku, organizacjom senioralnym, organizacjom
pozarządowym (portal ngo.pl), mediom regionalnym, lokalnym, przeznaczonym dla
seniorów, serwisowi samorządowemu PAP. Jednocześnie poproszono o przekazywanie
Sekretarzowi danych kontaktowanych do innych podmiotów, które potencjalnie mogłyby być
zainteresowane otrzymywaniem takich materiałów.
Zawnioskowano również o uzupełnienie zakładki Śląska Rada ds. Seniorów na stronie
seniorzy.slaskie.pl, w tym regularne zamieszczanie notek po każdym z posiedzeń, protokołów
ze spotkań, komunikatów i wytycznych Rady itp. w porozumieniu z Urzędem
Marszałkowskim. Ustalono, że Rada nie będzie zakładała odrębnego fanpage’a na
Facebook’u i informacje jej dotyczące publikowanie będę na fanpage’a Śląskie dla Seniora.
Ostatnim punktem posiedzenia były wolne wnioski. Przekazano informację o rezygnacji Pani
Jolanty Koral z pełnienia funkcji członkini Rady, z uwagi na objęcie mandatu w radzie
powiatu.
Uzgodniono także możliwość przesyłania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego propozycji zagadnień do badania własnego Ośrodka poświęconego
wsparciu osób starszych w gminach województwa śląskiego (do 2 marca br.). Zostanie ono
zrealizowane w marcu i kwietniu br.
Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się 15 kwietnia br. o godz. 11.00.
Na tym posiedzenie zakończono.
Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Inspektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 26 lutego 2016 roku
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