Protokół
Pierwszego Zebrania Dolnośląskich Delegatów Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów w dnia 16.11.2015r. we Wrocławiu

W dniu 16.11.2015 roku we Wrocławiu odbyło się Pierwsze Spotkanie Dolnośląskich
Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
W Zebraniu uczestniczyło 18 osób, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu.
1. Powitanie uczestników.
Zebranie otworzyła pani Mariola Bogowolska-Wiepsięc, Kierownik Działu Profilaktyki
Zdrowotnej Wydziału Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Promocji Województwa w
Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Następnie pani Elżbieta Anwajler – z UTW UE we
Wrocławiu powitała delegatów i określiła cel i zasadność naszego spotkania i zaproponowała
wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
- na Przewodniczącego zebrania - Elżbietę Anwajler
- na Protokolanta zebrania
- Annę Kundzicz
Propozycję przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca zebrania przedstawiła plan zebrania, który
został przyjęty przez zebranych do realizacji:
1. Powitanie uczestników spotkania. Przestawienie planu spotkania, powołanie
przewodniczącego spotkania i protokolanta.
2. Prezentacja uczestników spotkania- krótka informacja nt. reprezentowanego środowiska
seniorów wg. planu wypowiedzi.
3. Dyskusja nt.”Strategia działaia dolnośląskich delegatów OPS w kontekście Deklaracji
Końcowej I.szego posiedzenia OPS w dniu 01.10.2015r.
4. Podsumowanie dyskusji, przyjęcie uwag, propozycji, wniosków.
5. Zakończenie spotkania.
Przebieg spotkania wg. planu: załącznik nr 1 do protokołu.
Ad.1. jak wyżej.
Ad.2. Prezentacja uczestników.
Prezentację uczestników przeprowadziła pani Grażyna Smolińska z Bielawskiego UTW,
przedstawiła propozycję sposobu prezentacji delegatów. Delegaci przekazali w miarę
posiadanych informacji, dane na temat środowiska, które kandydat reprezentuje ( liczbę
seniorów w stosunku do liczby ludności miasta/powiatu/gmin, liczbę organizacji
senioralnych/i działających na rzecz seniorów w mieście/powiecie /gminie itp.). W spotkaniu
uczestniczyło 4 przedstawicieli Rad Seniorów, 1 ze ZEiRI, 13 z UTW z 13 powiatów D.Śl.
Ad.3. Dyskusję nt.”Strategia działania dolnośląskich delegatów OPS w kontekście
Deklaracji Końcowej I.szego posiedzenia OPS w dniu 01.10.2015r. poprowadziła
Krystyna Lasek (ze Świdnickiego UTW, w POS- przedstawicielka Federacji UTW we
Wrocławiu). W wyniku dyskusji - w której udział wzięli: Lech Ślipko, Romualda Skiba,
Grażyna Smolińska, Elżbieta Alewajler, Wiesława Olczyk, Wanda Gur, Michalina Witczak,
Teresa Ziegler, Halina Zajączkowska, Zofia Hanuszewicz-Drozd, Ewa Materny, Irena
Kubiak, Krystyna Lasek- omówiono organizację współpracy delegatów, zasadność powołania
zespołu koordynującego, sposób utrzymywania kontaktów z poszczególnymi delegatami
ogólne założenia na spotkania delegatów z seniorami w środowisku pochodzenia delegata

oraz pozostałych powiatach, potrzebę współpracy z samorządami terytorialnymi, plan
działania dolnośląskich delegatów OPS w czasie pierwszej kadencji OPS z uwzględnieniem
treści Deklaracji Końcowej z Inauguracyjnej Sesji OPS.
Jednocześnie poruszono następujące problemy ważne dla środowiska seniorów:
-Lech Ślipko - problem Rodzinnych Domów Opieki, problemy w powoływaniu Rad
Seniorów.
-Romualda Skiba – problem Domy Opieki Społecznej.
-Elżbieta Anwajler - potrzeba zebrania informacji o problemach w poszczególnych
organizacjach senioralnych.
-Wiesława Olczyk - Rodzinne Domy Opieki - możemy być inicjatorami i
współpracownikami, wykonawcą są jedynie samorządy.
-Irena Kubara - brak przedstawicieli z innych organizacji senioralnych, zwrócenie uwagi na
konieczność współpracy.
-Wanda Gur – potrzeba dotarcia do Rad Seniorów w naszych środowiskach. -Michalina
Witczak - dostępne jest ustawowe prawo, aby powoływać spotkania liderów.
-Karolina Popiel - problem braku zaświadczeń o delegowanych uczestnikach OPS,
opracowania GUS, jako bogate źródło informacji oraz brak informacji o OPS w lokalnych
władzach.
- Grażyna Smolińska- należy mieć na uwadze specyfikę współpracy z osobami starszymi.
- Krystyna Lasek, zdrowe i aktywne starzenie się jako priorytet działania na rzecz osób
starszych.
- głosu dziennikarki " Głos Seniora"- możliwość wykorzystania parlamentarzystów lokalnych
oraz problem zadłużania seniorów.
Ad.4. Podsumowanie dyskusji, przyjęcie uwag, propozycji, wniosków:
W wyniku dyskusji przyjęto do realizacji następujące wnioski i propozycje:
a/. Powołanie zespołu koordynującego w składzie:
1.Krystyna Lasek
-Świdnica, UTW
2.Michalina Witczak -Wrocław, ZEiRI
3.Elżbieta Chucholska –Legnica, Rada Seniorów
4.Grażyna Smolińska - Bielawa, UTW
5.Irena Kubiak
- Głogów,UTW.
Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie, następnie w głosowaniu jawnym wszyscy zostali
wybrani jednogłośnie. Zespół będzie koordynował działania w zakresie przyjętego planu
działania delegatów.
b/. Delegaci będą utrzymywali ze sobą stały kontakt drogą mailową, telefoniczną a w razie
potrzeby kontakt bezpośredni. Wszyscy podali swoje dane do kontaktu, załącznik nr 3 do
protokołu.
Ustalono, że spotkania wszystkich delegatów będą się odbywały jeden raz na kwartał,
lub dodatkowo w razie pilnej potrzeby.
c/. ustalono „Mapę” działalności dolnośląskich delegatów OPS w środowisku seniorów,
załącznik nr 4 do protokołu.
d/. przyjęto plan działania dolnośląskich delegatów OPS w okresie X/2015.- IX.2016r.,
załącznik nr 5 do protokołu.

e/. Ustalono następujące formy działalności dolnośląskich delegatów OPS:
-spotkania seniorów, spotkania z liderami organizacji senioralnych,
-udzielanie informacji w biurach organizacji reprezentowanej przez delegata
-promocja działania delegatów w lokalnych mediach
-zapraszanie pozostałych organizacji woj. dolnośląskiego nie mających swoich
Delegatów,
-współpraca z lokalnymi samorządami.
Termin zakończenia spotkań z seniorami ustalono na 30. 01.2016r.
f/. przyjęto ogólne założenia co do treści spotkań z seniorami/liderami seniorów, m.in.:
przedstawienie idei i Deklaracji Końcowej pierwszego posiedzenia OPS, zapoznanie
seniorów/ liderów organizacji senioralnych/ z działaniami dolnośląskich delegatów OPS na
rzecz seniorów, główne problemy i potrzeby seniorów- priorytety, możliwości działań
podejmowanych przez delegatów w zakresie rozwiązywania problemów, inicjowanie
aktywności seniorów i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
Działania prowadzone przez delegatów należy dokumentować na potrzeby przyszłego
sprawozdania z pracy delegatów w czasie kadencji.
g/. delegaci będą upowszechniać dostępnymi środkami informację o OPS w środowiskach
lokalnych, i innych instytucjach publicznych marszałkowskich i wojewódzkich./szczególnie
poprzez media/.
h/. Do Prezydium OPS należy zgłosić wniosek o wydanie zaświadczenia delegatom OPS.
i/. Ustalono termin następnego spotkania delegatów na 15.02.2016r.godz.11.00.oraz
główne problemy do omówienia: informacje ze spotkań ze środowiskiem seniorówpostulaty, wnioski, przygotowanie spotkania delegatów z Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego, przedstawicielami jednostek UMWD, i innymi instytucjami.
Ad.5. Przewodnicząca podziękowała wszystkim obecnym za przybycie i zamknęła spotkanie.

Anna Kundzicz
(Protokolant)

Elżbieta Anwajler
(Przewodniczący)

Załączniki :
Nr 1- Plan spotkania
Nr 2 – Lista obecności.
Nr 3 – Lista danych do kontaktu.- do wiadomości delegatów.
Nr 4 – Mapa działania dolnośląskich delegatów OPS- do wiadomości delegatów.
Nr 5 – Plan działania dolnośląskich delegatów OPS w okresie X/2015 –IX/2016r.-jw.

