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Protokół nr 9
z posiedzenia Rady Olsztyńskich Seniorów w dniu 12.04.2018 r.


Proponowany  porządek obrad:

1.  Otwarcie spotkania, powitanie zaproszonych gości:  Stanisława Brzozowskiego - Rzecznika Praw Osób Starszych województwa warmińsko-mazurskiego, Piotra Sarnackiego- Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (informacja o zmianach w ordynacji wyborczej), Ewę Szóstek z Biura Komunikacji i Dialogu Społecznego Urzędu Miasta, członkinie grupy gimnastycznej Zespołu „Iskierki”.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Prezentacja grupy gimnastycznej „Iskierki”.
4.  Wystąpienia gości i dyskusja nad przedstawionymi przez Gości tematami. 
5.  Dyskusja nad przedstawionym planem Zespołu ds. Informacji, Promocji i Współpracy 
     Środowiskowej.
6.   Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Rady Olsztyńskich Seniorów  w dniu 8.03..2018 r.
7.  Dyskusja nad postępem prac Zespołu konkursowego III edycji akcji „Miejsca Przyjazne    
     Seniorom”.
8.  Doprecyzowanie przedsięwzięć  podejmowanych przez ROS w ramach XX Warmińsko- 
     Mazurskich Dni Rodziny przebiegających pod hasłem „ Rodzina –Dom- Ojczyzna”.
9.  Informacja za spotkania delegacji ROS z Prezydentem. Piotrem Grzymowiczem. 
10. Informacje koordynatorów poszczególnych zespołów tematycznych nt. dotychczasowego
      działania. 
  11. Informacja o ustaleniach odnośnie polityki senioralnej z  sesji plenarnej Warmińsko-
           Mazurskiej Delegatury Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów referuje -  Aleksander 
           Pieczkin.
    12.  Wybór tematyki i zaakceptowanie terminu kolejnego posiedzenia Rady (10.05.2018)
  13. Wolne wnioski.
    14.  Sprawy różne.

Ad. 1. Przewodniczący Rady Lucjan Jędrychowski otworzył spotkanie, przywitał zaproszonych gości Stanisława Brzozowskiego – Rzecznika Praw Osób Starszych, Piotra Sarnackiego – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Ewę Szóstek z Biura Komunikacji i Dialogu Społecznego Urzędu Miasta,  członkinie grupy gimnastycznej „Iskierki” i członków ROS. 

Ad. 2. Dyskutując nad porządkiem obrad zaproponowano, aby punkt 11 porządku obrad przełożyć na następne spotkanie. Po wprowadzeniu powyższej zmiany porządek obrad przyjęto większością głosów.

Ad. 3. Seniorki z grupy gimnastycznej „Iskierki” zaprezentowały ćwiczenia gimnastyczne, 
w układzie choreograficznym Pani Iwony Godlewskiej. Sabina Dąbrowska poinformowała, że ten projekt jest realizowany dzięki wsparciu Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej 
i Organizacji Pozarządowych, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień (MZPiTU), Zespołu Szkół Chemicznych, Rady Osiedla Pojezierze oraz dzięki zaangażowaniu terapeutki – rehabilitantki  Iwony Godlewskiej.

Ad. 4. Piotr Sarnacki - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przedstawił najważniejsze, aktualne zmiany  w  ordynacji wyborczej. Jedną ze zmian jest wybór członków PKW  z obecnie 7 na 9 członków. PKW powołuje Sejm, a nie TK, NSA, SN. Następną zmianą jest definicja znaku  X  stosowanego przy wyborze kandydata:   są to co najmniej dwie przecinające się linie, dopiski i inne znaki nie mają wpływu na ważność głosu. 100 komisarzy wyborczych powołuje na 5 lat PKW na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiany występują również w odniesieniu do Jednomandatowych Okręgów Wyborczych tzw. JOW-ów. Mogą być one w gminach do 20 tys. mieszkańców,  a nie jak dotychczas do 100 tys. Mieszkańców. Nie będzie też możliwości głosowania korespondencyjnego. Od roku 2018 r. będzie  dopuszczalna dwu kadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów, kadencja radnego ma trwać 5 lat. Obsługą wyborów będą się zajmować dwie komisje: jedna do przeprowadzenia wyborów, druga do ustalenia wyników wyborów. W lokalach wyborczych mają być dwie kamery na lokal wyborczy  i transmisja „na żywo” w internecie.  Jest to ogromny problem, gdyż brakuje firmy, która może zrealizować tak ogromny kontrakt (na terenie całej Polski). Nie ma sankcji karnych, jeśli nie będzie kamer, nie można będzie również kwestionować wyników wyborów z tego powodu. Jest  problem ze znalezieniem urzędników wyborczych, jest mało zgłoszeń, ponieważ urzędnicy nie mogą być z tej samej gminy, w której dotyczą wybory.
Lucjan Jędrychowski podziękował za wystąpienie i  z uwagi na wiele ważnych problemów, zasygnalizował potrzebę powtórnego spotkania w przyszłości, jeszcze przed terminem wyborów.  
Następnie głos zabrała Ewa Szóstek z Biura Komunikacji i Dialogu Społecznego, która poinformowała o VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Na działania obywatelskie ma być przeznaczona kwota 3,5 mln  z budżetu miasta, o której przeznaczeniu decydują mieszkańcy miasta. Zachęciła do składania wniosków, również zintegrowanych, do których można dołączyć mapkę sytuacyjną. Jerzy Gąska zapytał o zmiany w stosunku do lat ubiegłych, po czym uzyskał odpowiedź, że zmiany wejdą w życie w przyszłym roku. Zamiast Rady Partycypacyjnej w skład zespołu który będzie pracował nad wnioskami wejdą przedstawiciele Rad Osiedlowych. Jerzy Krasowski zapytał o możliwość jeszcze raz zgłoszenia tego samego zadania, jeśli nie zostało ukończone – jeśli nie ukończono z powodu wyższych kosztów, to można. Lucjan Jędrychowski zaproponował powtórne zgłoszenie obiektu i terenu przy basenie na ul. Głowackiego na zagospodarowanie na potrzeby „Centrum Aktywnego Seniora”.
Jako kolejny gość głos zabrał Stanisław Brzozowski -Rzecznik ds. Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poinformował, że jest to funkcja społeczna, określona w Uchwale Samorządu  Wojewódzkiego. Pierwsze zadanie, to działanie propagandowe  – jeśli problemy nie są nagłaśniane, to są odsuwane przez osoby decyzyjne. Należy też walczyć ze stereotypami, które przedstawiają środowisko senioralne w niekorzystnym świetle. Za bardzo dobre narzędzie w tym zakresie uznał pismo „Generacja”. Była też szansa, że będą audycje radiowe dla seniorów, ale problemem okazał się brak środków finansowych na ich realizację.
 Druga funkcja  rzecznika jest organizacyjna i informacyjna. Jest już wiele adresów, pod którymi można uzyskać bezpłatne  porady prawne. Lawinowo rośnie liczba osób 80+ które są samotne, czasami poza systemem opieki zdrowotnej. Dla osób starszych najważniejsza jest samodzielność. System opieki zdrowotnej nie jest wydolny, państwo nie zabezpiecza środków na rozwiązywanie problemów osób w podeszłym wieku. Obecnie w Polsce jest około 5 tysięcy osób w wieku powyżej 100 lat. Problemem jest też wykorzystywanie osób starszych, z reguły ufnych i łatwowiernych przez nieuczciwe osoby i firmy. 
Lucjan Jędrychowski zapytał ile w Olsztynie jest osób wymagających opieki i czy są organizacje samorządowe i pozarządowe zajmujące się problemami osób starszych. Wskazał przy tym na trudności w zdobywaniu danych, gdyż ustawa o ochronie  danych osobowych uniemożliwia często udzielenie pomocy lub ingerencję. Sabina Dąbrowska zapytała o udział rzecznika w konfliktach rodzinnych, na które uzyskała odpowiedź, ze Rzecznik występuje w roli mediatora. Stanisław Brzozowski zasygnalizował  sprawę rozwijania się rynku komercyjnego nacelowanego na osoby 60+. 
Lucjan Jędrychowski, powołując się na próby działania Rady Olsztyńskich Seniorów 
w poprzedniej kadencji, z ubolewaniem stwierdził, że dalej nie mamy rozeznania ile i jakie organizacje zajmują się problemami seniorów, szczególnie tych pozostających samotnie 
i niesamodzielnych oraz zaproponował, aby Zespół ds. Informacji, Promocji i Współpracy Środowiskowej proponował osoby, które należy zaprosić na spotkanie Rady, aby rozwiązać ten problem.

Ad. 5. Jerzy Kowalewicz przedstawił uzupełniony plan Zespołu d/s. Informacji, Promocji 
i Współpracy Środowiskowej o kalendarzyk zadań. Podkreślił, że bycie członkiem Rady, to nie tylko tytuł honorowy, to również praca i udział w przedsięwzięciach realizowanych przez Radę. Wskazał, że jest to dobre rozwiązanie, gdyż może aktywizować pozostałych członków Rady. 
Barbara Szpakowska Bartyś zapytała, czy proponowana „Karta pracy członka Rady” ma dotyczyć wszystkich członków Rady, jeśli tak to sprzeciwia się jej wprowadzeniu. Lucjan Jędrychowski zauważył, że byłoby to pomocne w opracowywaniu sprawozdania z działalności  Zespołów Merytorycznych i Rady. Jednocześnie zgłosił uwagę do planu pracy Zespołu wskazując na  brak współpracy z komisją Sejmową w zakresie wieloletnich planów dotyczących polityki senioralnej oraz  współpracy z innymi Radami Seniorów w Polsce, a także Centrami Aktywnego Seniora m. innymi Centrum Aktywnego Seniora w Gdyni. Jest to tym bardziej istotne, że  aktualnie opracowywane są plany perspektywiczne do 2030 r. Odnosząc się do współpracy z innymi Radami i Centrami Aktywnego Seniora, to z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe, zasugerował, aby z wcześniej zaplanowanym zaproszeniem Pani Dyrektor Centrum Aktywnego Seniora w Gdyni  poczekać do ukonstytuowania się nowej Rady Miasta w celu zapoznania radnych z funkcjonowaniem Centrum Seniora w Gdyni 
i przedstawieniem idei powstania podobnej placówki w Olsztynie. 
Plan pracy Zespołu d/s. Informacji, Promocji i Współpracy Środowiskowej, po uwzględnieniu poprawek wniesionych przez Przewodniczącego Rady – Lucjana Jędrychowskiego, przyjęto większością głosów.

Ad. 6. Protokół nr 8 z dnia 8.03.2018 r. przyjęto jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 7. Barbara Szpakowska-Bartyś  poinformowała zebranych, że zespół  konkursowy „Miejsca Przyjazne Seniorom” działa prężnie, na 70 miejsc którym przyznano certyfikat zweryfikowano już 54. Prosiła, aby zgłaszać miejsca, które mają certyfikat, a nie respektują przyznanych ulg. Kapituła może wystąpić do Prezydenta o odebranie certyfikatu,  również osoba której przyznano certyfikat może wystąpić o rezygnację. Zaapelowała również do wszystkich członków Rady o zaproponowanie nowych miejsc. Bardziej należy się teraz skoncentrować na jakości proponowanych ulg dla seniora a nie na ilości tych miejsc. Uroczystość rozdania nowych certyfikatów przewidziana jest na m-c wrzesień. Lucjan Jędrychowski  wyraził żal, że nie nastąpi to przed sezonem turystycznym.  Elżbieta Stachurska poinformowała, że konkurs na „Miejsca Przyjazne Seniorom”  zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu. 

Ad. 8. Elżbieta Stachurska przekazała zebranym informację, że koncert „Od Bogarodzicy do Mazurka Dąbrowskiego” w wykonaniu chóru  Cantores Vermienses pod dyrekcją Prof. Benedykta Błońskiego  w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,  odbędzie się 
w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 15.05.2018 r .
Sabina Dąbrowska przedstawiła propozycję Dyrektora  Planety 11 Jacka Smółki zorganizowania warsztatów ze stylistką Beatą Salata  w dniu 17.05.2018 r.  Zaproponowano  połączenie warsztatów z  występem chóru Tęcza.  Jerzy Gąska wyraził wątpliwości połączenia warsztatów z zakresu mody z Dniami Rodziny i świętowaniem Niepodległości. Propozycję przyjęto większością  głosów. 

Ad. 9. Jerzy Gąska poinformował o spotkaniu delegacji ROS z Prezydentem Piotrem Grzymowiczem  w sprawie Centrum Aktywnego Seniora. Prezydent miasta akcentował, że  Olsztyn posiada 10 Domów Dziennego Pobytu dla seniorów i 2 ośrodki Senior + i miasto nie ma środków  finansowych na stworzenie Centrum, o  które zabiega już drugą kadencję Rada Olsztyńskich Seniorów. Należało by może powrócić do koncepcji utworzenia Centrum przy basenie na ul. Głowackiego, trochę brakuje koncepcji, kosztorysu, planu. Jerzy Gąska zgłosił, że dobrze by było mieć dokumentację budowlaną, aby wypracować jakąś koncepcję. Henryk Jabłoński  przypomniał, że obiekt ten powstał  pod koniec lat 60 i najprawdopodobniej  dokumentacja znajduje się w  archiwum OSiR . Lucjan Jędrychowski zaproponował, aby w powyższej sprawie spotkali się przedstawiciele Rady z Prezydentem Słomą  (Lucjan Jędrychowski i Jerzy Kowalewicz) i Dyrektorem OSiR-u Jerzym Litwińskim (Lucjan Jędrychowski, Henryk Jabłoński i Jerzy Gąska).

Ad. 10. W związku z nieobecnością koordynatorów zespołów  ds. bytowych i wykluczenia społecznego, zespołu ds. finansów i projektów, zespołu  ds. profilaktyki, promocji zdrowia 
i aktywności fizycznej informację na temat dotychczasowego działania przełożono na następne spotkanie.

Ad. 12. Termin następnego spotkania ustalono na 10.05.2018 r. W porządku obrad mają się znaleźć przeniesione z bieżącego spotkania punkty 10 i 11. Po dyskusji postanowiono zaprosić na zebranie ROS Przewodniczącą Rady Miasta i Radnych ( godz. 11) ale również poinformować o spotkaniu dziennikarzy. Jerzy Kowalewicz zaproponował również zaproszenie przewodnika PTTK i koordynatora akcji Olsztyn Aktywnie Andrzeja Bobrowicza ( godz. 12) Propozycję przyjęto większością głosów.

Ad. 13. Lucjan Jędrychowski zgłosił wniosek : 

Wystąpić do władz miasta, aby w projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych uwzględniono potrzeby seniorów.

Doprowadzić do spotkania  przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji z seniorami, aby  poinformowali o aktualnych zmianach przepisów ruchu drogowego oraz zapoznali  starszych mieszkańców Olsztyna  z opracowanym przez MSWiA  programem „Senior w ruchu drogowym” uwzględniając  bezpieczeństwo seniora.

Bożenna Wawrzyniak przedstawiła wniosek :
Wystąpić do władz Olsztyna, aby wzorem innych miast, rozważyć możliwość wprowadzenia biletu rocznego dla osób 65+ w cenie 50 lub 100 zł.

Ad. 14. Lucjan Jędrychowski przekazał zaproszenie do wszystkich członków Rady Olsztyńskich Seniorów  na Konferencję „Polska Seniora” w dniu 17.04.2018 r. w Hotelu Warmińskim. 
Barbara Szpakowska–Bartyś  zauważyła, że  Rada Olsztyńskich Seniorów jest bardzo aktywna, robi wiele dla środowiska senioralnego, ale jest małe przełożenie na wiedzę o tym mieszkańców miasta i Rady Miasta. Jerzy Gąska zaproponował, aby na sesji Rady Miasta brali udział członkowie ROS  a radni np. raz na pół roku przekazali  informację, co zrobili dla środowiska senioralnego. Ponieważ na sesji są media Bożenna Wawrzyniak zaproponowała, aby członkowie ROS udali się tam z plakatem  z postulatami.  
Barbara Nikołajuk Liberna zapoznała zebranych z pismem do Prezydenta w sprawie umożliwienia bezpłatnego wjazdu na cmentarz komunalny w Olsztynie osobom niepełnosprawnym po 75 roku życia oraz podzieliła się zebranymi opiniami na powyższy temat. Dobrym rozwiązaniem byłyby  cichobieżne pojazdy elektryczne -melexy  Po dyskusji podjęto decyzję o złożeniu pisma. 
Lucjan Jędrychowski przedstawił kalendarium imprez na najbliższe m-ce z propozycją zamieszczenia na stronie:  www.senior.olsztyn.eu oraz zachęcając do aktywnego uczestnictwa członków Rady.

Na tym protokół zakończono.
   

          Sekretarz                                                                                  Przewodniczący ROS


    Krystyna Żadziłko                                                                           Lucjan Jędrychowski

