Protokół nr XI/2018

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Bielska - Białej, które odbyło się w dniu
20

kwietnia

2018

przewodnictwem

roku w Urzędzie Miejskim

Pani

Elżbiety

Rosińskiej

-

w Bielsku-Białej pod

Przewodniczącej

Rady

Seniorów Miasta Bielska – Białej.

Obecni - według załączonej do protokołu listy obecności.
Nieobecni: Wojciech Dębowski, Krzysztof Jonkisz.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Wdrażanie i upowszechnianie standardów funkcjonowania rad seniorów.
3. Sprawy różne.
Ad. 1
Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
Otworzyła kolejne posiedzenie. Przywitała wszystkich zebranych członków
Rady oraz zaproszonych gości

w tym:

Zastępcę

Prezydenta

Miasta

Przemysława Kamińskiego, Sekretarza Miasta Grzegorza Tomaszczyka,
Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Dariusza Mrzygłóda oraz Dyrektora
Biura Rady Miejskiej Danutę Brejdak.
Szczególnie przywitała gościa - Panią Annę Nawrot ze stowarzyszenia
Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Następnie przedstawiła zaplanowany
porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.
Ad.2.
Wdrażanie i upowszechnianie standardów funkcjonowania rad seniorów.
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Pani Anna Nawrot – stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
Podziękowała za zaproszenie. Poinformowała zebranych, iż stowarzyszenie
Polityki Senioralnej działa od wielu lat w województwie śląskim. Członkowie
śląskich rad seniorów, wypracowali standardy działalności rad seniorów w
takich obszarach jak: funkcjonowanie, komunikacja wewnętrzna, promocja,
współpraca z otoczeniem i z urzędem – jako władzą wykonawczą i
ustawodawczą.
W 2018 roku został wprowadzony nowy bezpłatny projekt. Jest to pakiet działań
wspierających, mających na celu wzmocnienie rady seniorów w wymienionych
wcześniej obszarach, jak i promowanie standardów we wszystkich radach
seniorów. Poinformowała, zebranych o możliwości uczestniczenia w tym
projekcie

realizowanym w ramach

rządowego

programu

„wdrażania i

upowszechniania standardów funkcjonowania rad seniorów”.
Dodała, iż z województwa śląskiego zostanie wybranych 5 rada seniorów, z
każdej z tych rad wydelegowane zostaną 2 osoby. Stowarzyszenie udzieli
każdej z tych rad bezpłatnej, praktycznej pomocy i informacji w zakresie
wdrażania standardów, jak i wzmocnienia w jednym z wymienionych obszarów.
Zainteresowani mogą zgłaszać kandydatury, mailowo do Stowarzyszenia.
Przekazała również członkom rady, opracowanie Grzegorza Wójkowskiego ze
Stowarzyszenia - „Standardy funkcjonowania rad seniorów”.
Pani Anna Nawrot podziękowała za wysłuchanie i opuściła posiedzenie rady
seniorów.
Ad. 3.
Sprawy różne.

Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
Powiedziała, że rada seniorów potrzebuje większej promocji o co zabiega
nieustannie u władz miasta. Bardzo ważne jest, by informacja o istnieniu Rady
Seniorów miała możliwośc dotarcia do mieszkańców. Mozna to zrobić przy
pomocy różnego rodzaju materiałów promocyjnych np. plakaty, ulotki, inne
„gadżety” – podobnie jak jest to robione przy promocji miasta w trakcie różnego
rodzaju wydażeń. Podobnie, jeśli organizacje pozarządowe lub jednostki
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miejskie organizują wydarzenia adresowane do bielszczan a szczególnie osób
starszych – dobrze by było, by tam również pojawiło się stanowisko
przedstawicieli Rady Seniorów.
W każdym Magazynie Samorządowym jest informacja o pełnionych przez Radę
dyżurach.
Na FB została założona (przez przewodniczącą RS) strona pn „Seniorzy
Bielska-Białej”, na której pojawiają się wszystkie istotne dla seniorów
informacje. Ponadto jest jeszcze strona, którą prowadzi wydział Polityki
Społecznej „www.seniorzybielsko.pl”
Jakiś czas temu zostały przygotowane dla seniów „koperty życia” jednak
okazuje się, że informacja o ich istnieniu nie do wszystkich dociera. Najlepszym
miejscem do tego są placówki służby zdrowia oraz rady osiedlowe – niestety z
rozeznania tematu wynika, że tam właśnie brak jest informacji o kopertach
życia.
Następnie Przewodnicząca zaproponowała, aby kolejne posiedzenie Rady
Seniorów dotyczyło „Służby zdrowia oczami seniorów – progi i bariery”, na które
zostaną zaproszoni : radna

dr Agnieszka Gorgoń-Komor oraz Prezes Izby

Lekarskiej dr Kladiusz Komor. Poprosiła aby członkowie rady zastanowili się
nad tym tematem - ewentualnymi pytaniami, wnioskam lub propozycjami.

Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu członkom rady.

Pan Wiesław Korzonkiewicz – zasygnalizował jakim problemem są dla osób
starszych wizyty w przychodniach rejonowych czy specjalistycznych.
Pan Piotr Smolana – poruszył temat likwidacji na parkingu osiedlowym (os.
Karpackie) miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych. (Sprawa dotyczy
spółdzielni mieszkaniowej).
Pani Danuta Budkiewicz – nawiązała do imprezy „Dni otwarte urzędu”, która
odbyła się w marcu 2018r. Termin nie był trafiony, ponieważ był to Wielki
Czwartek.
Pan Adam Michalski – zaproponował aby tematy przygotowane i omawiane na
spotkaniach rady seniorów wchodziły pod obrady sesji Rady Miejskiej,
konkretne wnioski, czy interpelacje dot. np. służby zdrowia. Wyraził swoje
zadowolenie z działania Wydziału Polityki Społecznej.
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Pan Przemysław Kamiński – zastępca Prezydenta Miasta
Stwierdził, że rada seniorów jest organem doradczym Prezydenta Miasta, i
powinna zgłaszać swoje konkretne uwagi i propozycje.
Pan Dariusz Mrzygłód – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Odniósł się do braku kopert życia, w radach osiedli – poinformował, iż zostaną
przekazane tam w najbliższym czasie, a każdy kierownik przychodni otrzymał
stosowne pismo dot. kopert życia. Odnośnie dnia otwartego Urzędu Miejskiego
– przyznał, że termin był niefortunnie wybrany, ale impreza wzbudziła duże
zainteresowanie, poprosił o sugestie ze strony rady seniorów, kiedy będzie
organizowana kolejna taka impreza. Problemy osób starych – potwierdził, że
wiele takich osób skarży się na samotność, potrzebę towarzystwa, są
organizacje, które działają jako wolontariat i osoby tam pracujące mogą pomóc.
Niektóre osoby starsze także potrzebują pomocy w załatwieniu codziennych
spraw. Działają Domy Dziennego Pobytu dla osób starszych, samotnych jak i
Kluby.
Ponadto zostaną zorganizowane Dni Seniora – propozycja 8 -12 październik br.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie
Rady Seniorów.

/-/ Elżbieta Rosińska

Przewodnicząca Rady Seniorów
Miasta Bielska -Białej
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