Protokół nr 6/II/2020
z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice z dnia 15.12.2020 r
prowadzonego w formie wideokonferencji

Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Katowice odbyło się / z powodu pandemii
Covid-19/ w formie wideokonferencji zwołanej przez Przewodniczącą Rady
Seniorów.
1.Przewodnicząca Regina Szołtysik sprawdziła obecność. W spotkaniu uczestniczyło
12 członków Rady Seniorów : Danuta Buffi, Elżbieta Dąbrowska –Seweryn, Ewa
Ferdek, Elżbieta Praus, Teresa Mehlich, Urszula Michalska, Janina Piwowarczyk,
Bożena Surowiec, Tadeusz Oczko, Andrzej Mazur, Lidia Bielecka, Regina Szołtysik.
Goście dr Helena Hrapkiewicz Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów.
2.Przewodnicząca Rady Seniorów przywitała wszystkich obecnych i stwierdziła
ważność spotkania.
3. Zatwierdzono protokół nr 5/II/2020 z dnia 20.10.2020 poprzez głosowanie , w
wyniku którego 12 osób było za przyjęciem protokołu.
4. Informacje o pracy i aktywności Rady w czasie pomiędzy spotkaniami
przedstawiła Przewodnicząca Rady Seniorów, która zreferowała wystąpienie trzech
osób opowiadając o działalności Rady i radzeniu sobie oraz pomaganiu innym
seniorom w trudnym czasie pandemii. Powyższe wywiady były emitowane w TVS
Silesia, w programie dla seniorów, „Srebrne Katowice”. Poinformowała, że
uczestniczymy w różnych pracach jako czynnik społecznych w prowadzonej
polityce senioralnej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta . Ostatnio
dwie osoby brały udział w konkursie złożonych ofert z projektami działań organizacji
pozarządowych na rzecz seniorów na przyszły rok .
5. W ramach szkolenia członków Rady Seniorów odbywają się warsztaty on -line.
- psychologiczne warsztaty „Poznaj siebie, kim naprawdę jesteśmy i jak to
wpływa na relacje z innymi „
- indywidualne warsztaty komputerowe
- wykłady szkoleniowe w zakresie korzystania i bezpieczeństwa w social mediach
6. Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów przekazała jakie działania
prowadzi Urząd Miasta, aby spełnić wymogi, które w najbliższym czasie
pozwolą aby Katowice mogły przystąpić do „Miast przyjaznych seniorom” .
Zaproponowała także opracowanie zasad i kryteriów w przyznawania tytułu
„miejsca przyjaznego seniorom” dodała ,że jest to dobry projekt, ponieważ
pozwoli zaktywizować naszych seniorów. Wstępnie ten projekt był
zaproponowany i krótko omawiany na poprzednim spotkaniu Rady .

7. Przewodnicząca R. Szołtysik poinformowała, że w formie on -line odbędzie się w
dniach 17 i 18 grudnia br. Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów zorganizowany prze
Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów . Jednocześnie zachęcała do udziału w
tym kongresie pozostałych członków Rady.

9.Na zakończenie składano życzenia świąteczno-noworoczne.
T. Oczko zaproponował spotkanie on -line wszystkich członków „pod własną
choinką” jeszcze w tym roku aby wszyscy mogli wspólnie porozmawiać tak na luzie.
Obecni zaakceptowali i wyrazili chęć uczestnictwa .
Na tym spotkanie zakończono. Termin następnego spotkania będzie podany drogą
mailową .
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