Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów
30 września 2016 roku
Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Ligonia 46, Katowice)

30 września 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach
przy ulicy Ligonia 46 (Sala Błękitna) odbyło się piąte posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Rady (zachowane kworum niezbędne dla
prawomocności obrad), tj.:
1. Lucyna Bałandziuk
2. Elżbieta Gacek
3. Henryk Wójtowicz
4. Jerzy Zając
5. Krystyna Jurewicz
6. Wanda Korzuch
7. Grażyna Płonka
8. Wiesława Walkowska
9. Zuzanna Geilke
10. Ewa Kulisz
11. Krystyna Łaźnia
12. Krystyna Męcik
13. Krystyna Jurczewska-Płońska
14. Anna Szelest
15. Maria Zrałek
Posiedzenie otwarła Pani Maria Zrałek - Przewodnicząca Rady, która powitała wszystkich
przybyłych na posiedzenie członków Rady.
W dalszej części posiedzenia głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia, przy czym
dokonano zmiany w kolejności omawianych tematów (prezentację na temat wydarzeń
organizowanych przez Województwo Śląskie w związku z Europejskim Dniem Seniora
przesunięto na początek spotkania). Ostateczny program posiedzenia został przyjęty przez
aklamację i był następujący:
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1. Powitanie
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 1 lipca 2016 r.
4. Omówienie zagadnień związanych z organizacją przez Województwo Śląskie cyklu
konferencji w związku z Europejskim Dniem Seniora
5. Omówienie tematu: działania służące aktywizacji i wykorzystaniu potencjału osób
starszych
6. Omówienie stanu i plan dalszych prac nad zbieraniem informacji o organizacjach
społecznych, instytucjach zajmujących się sprawami osób starszych
7. Problemy związane z powoływaniem gminnych rad seniorów (Jaworzno oraz inne
przykłady negatywnych praktyk jednostek samorządu terytorialnego utrudniających
działania organizacjom senioralnym)
8. Omówienie, przedyskutowanie i głosowanie planowanych działań Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ROPS) w zakresie zmiany
Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów
9. Określenie terminu i tematu następnego zebrania
10. Wolne wnioski
Kolejny punkt obrad obejmował przyjęcie poprawionego protokołu z poprzedniego
posiedzenia Rady (tj. 1 lipca 2016 r.). Dokument został przyjęty bez uwag.
Następnie przedstawiciel Gabinetu Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego przedstawił wydarzenia organizowane przez Województwo Śląskie w związku
z Europejskim Dniem Seniora (18-22 października 2016 r.). W ramach planowanych
obchodów przeprowadzone zostaną cztery konferencje Śląskie Bezpieczne dla Seniora
poświęcone działaniom województwa śląskiego dla seniorów, profilaktyce prozdrowotej,
bezpieczeństwu i prewencji. Odbędą się one w czterech miastach województwa śląskiego
(Mysłowice – 18 października, Bielsko-Biała – 19 października, Częstochowa –
20 października, Rybnik – 21 października). Ponadto 22 października 2016 r. w Parku Śląskim
w Chorzowie zorganizowany zostanie Bieg Przeciwko Przemocy Wobec Osób Starszych.
Uczestnikami spotkań mają być zarówno osoby starsze, jak również przedstawiciele
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lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych i senioralnych. Podkreślono, że podobne
konferencje mają odbywać się corocznie.
Członkowie Rady zostali poproszeni o rozpowszechnianie informacji o planowanych
wydarzeniach w środowiskach senioralnych oraz o zadeklarowanie uczestnictwa
w poszczególnych konferencjach. Wstępne deklaracje udziału zostały zebrane podczas
spotkania. Na ich podstawie ustalono, że sporządzona zostanie lista, która następnie
zostanie przesłana członkom Rady w celu weryfikacji.
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do omówienia tematu: Działania służące
aktywizacji i wykorzystaniu potencjału osób starszych. Głos zabrała Przewodnicząca Zespołu
ds. aktywności – Pani Anna Szelest. W trakcie swojej prezentacji wskazała, że zasadniczą rolą
Śląskiej Rady ds. Seniorów jest wspieranie działań Samorządu Województwa w zakresie
polityki senioralnej, jak również realizacji jego ustawowych działań na rzecz społeczności
regionu (w szczególności zawartych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
na lata 2006 – 2020). Przypominane zostały również zadania Rady wynikające z aktualnie
obowiązującego Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W prezentacji przedstawiono również propozycje działań Zespołu ds. aktywności, które
mogłaby podjąć Rada:
1. Zainicjowanie utworzenia Regionalnego Obserwatorium Srebrnego Sektora:
— przygotowanie regionalnej bazy podmiotów działających w obszarze spraw
senioralnych,
— współpraca w opracowaniu programu Obserwatorium,
— wspieranie i monitoring działań Obserwatorium.
2. Program współpracy i wsparcia dla aktywności Gminnych Rad Seniorów:
— integracja i wymiana doświadczeń (spotkania, dyskusje, warsztaty),
— bieżące wsparcie merytoryczne (szkolenia, wizyty studyjne),
— Forum/Konferencja Rad Seniorów Województwa Śląskiego.
3. Program promowania i upowszechniania angażowania seniorów w roli ekspertów:
— w pracach Rady ds. Seniorów oraz Gminnych Rad Seniorów,
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— wsparcie aktywności edukacyjnej seniorów, jako pożytecznej formy spędzania
wolnego czasu oraz w celu poszerzania i aktualizacji wiedzy,
— podjęcie tematu adaptacji modelu Edukacji Trzeciego Wieku, w kierunku
oferty odpowiadającej na zróżnicowane zainteresowania i potrzeby seniorów,
— promocja udziału seniorów w ogólnej i zawodowej edukacji młodzieży,
— tworzenie regionalnej bazy / listy ekspertów 60+.
4. Wspieranie włączenia seniorów w sprawy związane z rozwojem społeczno –
gospodarczym:
— zainteresowanie seniorów działaniami w formule ekonomii społecznej,
korzystania z oferty podmiotów ekonomii społecznej (przykładowo spółdzielni
socjalnych) i/lub angażowania się w ich działalność,
— priorytet w RPO dla rozwiązań innowacyjnych i modelowych, które wspierają
samodzielność i aktywność seniorów oraz osób mniej sprawnych,
— inicjowanie programów dotyczących zaangażowania seniorów w działania
prozatrudnieniowe, np.: coaching i mentoring dla absolwentów oraz osób
podejmujących pracę w nowym zawodzie,
— wsparcie aktywności zawodowej seniorów,
— podjęcie tematu (reaktywacja) Sejmiku Seniorów Województwa Śląskiego.
Dodatkowo w prezentacji określono ścieżki promowania działań Śląskiej Rady ds. Seniorów:
— inicjowanie

organizacji

przez

Samorząd

Województwa

konkursów

regionalnych, dotyczących seniorów oraz ich spraw, na przykład: Handel
i Usługi – miejsce przyjazne seniorom, wyróżniające się programy edukacyjne
dla seniorów,
— inicjatywa wprowadzenia Karty Zdrowia Seniora,
— bieżąca, efektywna współpraca z mediami.
Uzgodniono, że przygotowana prezentacja zostanie rozesłana członkom Rady drogą mailową
w celu udzielenia ewentualnej informacji zwrotnej w przeciągu dwóch tygodni od terminu
posiedzenia.
Po zrealizowaniu punktu obrad dot. propozycji działań Zespołu ds. Aktywności członkowie
Rady zwrócili uwagę na brak inicjatywy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa
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Śląskiego w zakresie konsultacji planowanych działań, opracowywanych dokumentów itp.
(m.in. dotyczyło to braku zaproszenia na konferencję pt. Nowy model usług społecznych porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji w dniu 20 września br. w Katowicach), jak również
potrzebę powołania Komitetu Konsultacyjnego.
W dalszej części omówiono stan i plan dalszych prac nad zbieraniem informacji
o organizacjach społecznych, instytucjach zajmujących się sprawami osób starszych.
Zwrócono uwagę na problemy z uzyskaniem danych ze starostw powiatowych. Wobec
powyższego członkowie Rady zaproponowali włączenie ROPS w proces gromadzenia ww.
danych. Poproszono jednak o bieżące przesyłanie przez członków Rady danych, w przypadku
gdy zostaną one przez nich uzyskane.
Ponadto wskazano na konieczność kontaktu z administratorem strony internetowej
seniorzy.slaskie.pl w celu uzgodnienia możliwości zamieszczenia bazy na ww. stronie
(zadanie po stronie ROPS). Jednocześnie ustalono włączenie Rady w tworzenie kalendarza
wydarzeń na stronie seniorzy.slaskie.pl W tym celu poproszono o przesyłanie drogą mailową
informacji na temat organizowanych konferencji, spotkań itp. związanych z tematyką
senioralną, do 15-tego każdego miesiąca, do ROPS w celu sporządzenia zbiorczej informacji.
Podkreślono, że promowane wydarzenia powinny mieć charakter ponadlokalny.
Wobec pojawienia się możliwości powołania gminnej rady seniorów w Jaworznie,
zrezygnowano z punktu dotyczącego problemów z powoływaniem gminnych rad seniorów.
Kolejny punkt posiedzenia dotyczył omówienia i przedyskutowania proponowanych zmian
w Regulaminie Śląskiej Rady ds. Seniorów. Wobec modyfikacji zaproponowanych przez
ROPS, członkowie Rady zawrócili uwagę na:
— w części dotyczącej składu Komisji Eksperckiej – trzej eksperci reprezentujący
środowiska senioralne lub naukowo zajmujący się kwestiami związanym z polityką
senioralną powinni być rekomendowani przez Śląską Radę ds. Seniorów (zamiast
ROPS),
— w części dotyczącej wszczęcia procesu obsadzania powstałych wakatów w składzie
Śląskiej Rady ds. Seniorów – proces powinien być inicjowany na wniosek Śląskiej Rady
ds. Seniorów, a nie automatycznie w przypadku powstania wakatów,
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— w części dotyczącej zwołania pierwszego posiedzenia Rady, po jej wyborze –
proponowano pozostawianie aktualnie obowiązującego zapisu tj. „Pierwsze
posiedzenia Rady zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego”,
— w części dotyczącej Komitetu Konsultacyjnego - proponowano pozostawianie
aktualnie obowiązujących zapisów tj.: „1. Rada wspierana będzie przez komitet
konsultacyjny, złożony w szczególności z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
oraz innych jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego. 2. Członkowie komitetu
konsultacyjnego zostaną powołani zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego w celu
współpracy przy realizacji zadań Rady określonych w § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.”.
Pozostałe uwagi zaproponowane przez ROPS zostały przyjęte, a dotyczyły one:

— uproszczenia sposobu wyboru członków Rady (brak kryterium subregionu, zmiany
dot. Komisji Eksperckiej – za wyjątkiem ww. uwagi dotyczącej sposobu wyboru trzech
ekspertów do składu Komisji),
— doprecyzowania kwestii formalnych związanych z tym procesem,
— doprecyzowania zadań Sekretarza Rady oraz Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego jako organu wspierającego Radę w sprawach
organizacyjnych,
— zwiększenia liczby zastępców przewodniczącego.
Ustalono, że Regulamin po uwzględnieniu zgłoszonych uwag, zostanie powtórnie
przedstawiony Radzie przed jego dalszym procedowaniem przez ROPS.
Uzgodniono wstępnie, że kolejne posiedzenie odbędzie się 4 listopada br. o godz. 11.00.
Będzie ono poświęcone założeniom i wdrożeniu dokumentu KIERUNEK ŚLĄSKIE 3.0 Program
Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 w kontekście rozwoju polityki
senioralnej w Województwie Śląskim. Wskazano, że ww. termin może ulec zmianie.

Na tym posiedzenie zakończono.
Sporządziła:
Oliwia Szewczyk
Specjalista, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice, 30 września 2016 roku
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