Katowice, 10.05.2016 r.
Protokół nr 5/2016
z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice
Data: 10 maja 2016 r. w godz. 14.00-16.30
Miejsce: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4
Obecni członkowie Rady Seniorów:
1. Helena Hrapkiewicz
2. Witold Starowicz
3. Krystyna Wiśnioch
4. Elżbieta Ożarek
5. Ewa Ferdek
6. Elżbieta Zacher
7. Maria Nogaj
8. Anna Szelest
9. Halina Dorota Adamczyk
10. Alicja Bytom
Goście:
1. Małgorzata Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
2. Jolanta Wolanin – Z-ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
3. Beata Flak - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej MOPS Katowice
4. Mariusz Nowak - MOPS - Sekcja Projektów i Inicjatyw Społecznych
5. Gizela Przeor – Podinspektor Wydziału Polityki Społecznej
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o protokole z poprzedniego posiedzenia
2. Wydarzenia w okresie od 05.04 do 10.05.2016 r.:
- I Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów, Kraków 25.04.2016 r. Ogólnopolskie
Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów - spotkanie Rad Seniorów z okręgu
Śląskiego, 26.04. 2016 r.
- V Kongres Obywatel Senior, 8.05.2016 r.. Wystąpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich
3. Prezentacja
4. Sprawy różne

Przewodnicząca Rady Seniorów (RS) dr H. Hrapkiewicz powitała zebranych oraz
przedstawiła gości na czele z Panią Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej M. Moryń Trzęsimiech. Wyjaśniła przyczyny
brak protokołu z poprzedniego spotkania Rady
przypominając jego przebieg.
Omówiła udział przedstawicieli katowickiej RS w wydarzeniach dot. seniorów.
Następnie głos zabrała P. Małgorzat Moryń – Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału
Polityki Społecznej, która poruszyła kilka kwestii dot. pracy RS oraz samej polityki senioralnej

Miasta. Zgłosiła propozycję by w co drugim spotkaniu RS uczestniczyła P. Jolanta Wolanin
Z – ca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UM.
Przypomniała, że w ramach polityki senioralnej Katowic, UM ogłasza konkurs dla organizacji
pozarządowych na organizację programów senioralnych we wszystkich aspektach życia
seniorów.
Poinformowała również o działaniach Miasta w obszarze polityki senioralnej skierowanych
na pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w celu przeciwdziałania wykluczeniu
seniorów. Nawiązując do poprzedniego spotkania RS, wyjaśniła ideę powołania Centrum
Społecznościowego w Szopienicach ze specjalnym programem dla seniorów, który jest
lokalnym programem rewitalizacji Miasta.
Wystąpienie
P.
Małgorzaty
Moryń
Trzęsimiech
wywołało
dyskusję.
Kol. Maria Nogaj przekazała informacje o poziomie bezpieczeństwa w Katowicach,
zwracając uwagę na jego bardzo niski poziom, co nie jest bez znaczenia dla seniorów (wg.
GUS Katowice zajmują 3 miejsce wśród miast najbardziej niebezpiecznych w Polsce).
W odpowiedzi Pani Naczelnik zaproponowała by na spotkania z seniorami zapraszać Policję,
która udzieli wyjaśnień co jest przyczyną tego stanu.
Kol. Elżbieta Ożarek zakwestionowała faktyczną troskę o seniorów, na co wskazują
wieloletnie starania o zmianę lokalizacji siedziby na dostosowaną do możliwości ruchowych
członków najliczniejszej organizacji seniorów - Katowickiego Oddziału Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów. Nawiązując do lokalizacji Centrum w Szopienicach, zwróciła uwagę
na specyfikę tej dzielnicy i fakt, że Koło Emerytów z Szopienic podlega obecnie pod
Mysłowice, do których łatwiej się dostać niż do Centrum Katowic.
Do sprawy powołania nowej instytucji w Szopienicach dedykowanej społeczności
lokalnej krytycznie odniósł się kol. Witold Starowicz, wskazując na niedostateczne
wykorzystanie istniejących zasobów takich jak domy kultury, biblioteki, kluby sportowe
czy hale sportowe.
Kol. Helena Hrapkiewicz poprosiła o wyjaśnienie powodów tak dużego
zainteresowania Szopienicami, w których funkcjonują już dwa domy kultury.
Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - w Centrum nacisk zostanie
położony na ogólniejsze sprawy społeczne, zapraszając jednocześnie zebranych do
wysłuchania prezentacji projektów dot. polityki senioralnej w Katowicach planowanych do
realizacji ze środków unijnych, przygotowanej przez MOPS.
(Prezentacja stanowi załącznik do protokołu).
Prezentacji dokonali pracownicy Sekcji Projektów i Inicjatyw Społecznych MOPS
w Katowicach
P. Beata Flak i P. Mariusz Nowak. Na wstępie P. Mariusz Nowak omówił dzielnice objęte
programem oraz objaśnił przyczyny ich wytypowania do projektu (dzielnice wytypowano
na podstawie opracowanej diagnozy obszarów miasta podlegających rewitalizacji).
Podczas prezentacji członkowie RS, znając specyfikę poszczególnych środowisk, zwracali
szczególną uwagę na projekty dot. seniorów i ograniczeń tej grupy.
Kol.
Elżbieta
Zacher
podniosła
kwestie:
- wysokiego nasycenie instytucjami kultury, infrastrukturą sportową w Szopienicach –
2 MDK, 2 MBP, hala sportowa, sale gimnastyczne przy szkołach, basen kryty, akwen Morawa
i Hubertus,
- braku odpowiedniego zaplecza lokalowego w Nikiszowcu - Janowie dla planowanego
Centrum Społecznościowego w dzielnicy.

Kol. Anna Szelest zwróciła uwagę na temat poruszania się osób niepełnosprawnych
w lokalach oraz dojścia do nich.
Dyskusję wywołała
lokalizacja Centrum Śródmieście dla osób niepełnosprawnych,
planowana w budynku przy ul. Francuskiej 43. Zastrzeżenia wzbudziły niedogodności
komunikacyjne oraz niewielkie możliwości parkowania, tym bardziej, że działalność ma
obejmować mieszańców całego miasta.
Kol. Maria Nogaj zgłosiła wniosek o przesłanie członkom RS przedstawianej prezentacji
by każdy z nas mógł zastanowić się nad planowanymi działaniami i mógł wnieść uwagi.
Prezenterzy przyjęli wniosek do wykonania.
Podsumowania prezentacji i dyskusji dokonała Przewodnicząca Helena Hrapkiewicz,
podkreśliła rolę lidera, jego wiedzy, umiejętności i zaangażowania w pracę z ludźmi.
Zwróciła uwagę na wątpliwości w wielu planowanych projektach. Np. nadal brak
odpowiedniego obiektu przeznaczonego do spotkań dla większej grupy seniorów.
Do sprawy potrzeby otwarcia w Centrum Katowic lokalu dla seniorów powróciła P. Krystyna
Wiśnioch, powołując się na wnioski zgłaszane przez środowisko.
Wyjaśnień udzieliła P. Jolanta Wolanin wskazując na obowiązujące zasady przyznawania
i funkcjonowania lokali, przypominając o konkursie ofert złożonych przez organizację
w zakresie programów senioralnych.
Kol. Anna Szelest zgłosiła propozycję wykorzystania przez seniorów pomieszczeń
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kopernika. Propozycja nie znalazła akceptacji.
Kol. Witold Starowicz odniósł się do braku w programie tematu dot. wyposażania
domów opieki dla seniorów o udziału Miasta w programie Senior Wigor.
Odpowiedzi na temat odstąpienia od programu Senior Wigor udzieliła P. Jolanta Wolanin
wskazując na zbyt wysokie koszty.
Sprawy różne.
Jednogłośnie podjęto uchwałę o przekazaniu proponowanych zmian w Statucie Władzom
Miasta:
- Kol. Ilona Szewczyk zgłosiła propozycję opracowania nowego Informatora dla seniorów,
a także przekazywania informacji dla seniorów w dzielnicach przez Rady Jednostek
Pomocniczych. Skierowała również pytanie do pracowników MOPS o akcję Zjedz obiad
z seniorem.
- Kol. Anna Szelest skierowała zapytanie o możliwość zorganizowania spotkania osób
zainteresowanych
programem opiekuńczym – opieki środowiskowej w miejscu
zamieszkania.
- P. Gizela Przeor przekazała zebranym ulotki z informacja o badaniach przesiewowych grupy
seniorów.
- zgłoszenie osób pełniących dyżur w poniedziałek 30 maja br. Do pełnienia dyżuru zgłosili
się Helena Hrapkieiwcz i Witold Starowicz.

Przewodnicząca
Rady Seniorów
dr Helena Hrapkiewicz
protokołowała
Elżbieta Zacher

