
Protokół z V posiedzenia 
 Forum Seniorów Samorządu   Opolskiego 

 w dniu 5 grudnia 2018 
 

 
 
 
Miejsce spotkania: 
V spotkanie  Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego odbyło się w dniu 5.XII.2018r. 
w sali konferencyjnej Instytutu Śląskiego w Opolu ul. Piastowska 17 
 
Obecni na spotkaniu: 
Członkinie i członkowie forum wg listy obecności, 
 
Tematy spotkania – zgodnie z przedstawionym planem posiedzenia. 
 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

Spotkanie otworzyła Leokadia Kubalańca, Przewodnicząca Forum Seniorów Samorządu 
Województwa Opolskiego. 
2. Przyjecie porządku obrad. 

Przewodnicząca zaproponowała zmianę kolejności omawiania tematów w stosunku do 
zaproponowanego programu, i  tak:  pkt 10 otrzymał nr 3; pkt 9 otrzymał nr 4; pkt 11 otrzymał  nr 5. 
Pozostałe punkty spotkania były omawiane zgodnie z kolejnością przedstawiona w programie 
spotkania. Członkowie Forum jednogłośnie przyjęli zmianę w porządku obrad. 
3. Opracowanie programu pracy FSSWO: 

W wyniku dyskusji ustalono ramy do planu pracy na 2019r: 
- zebrani zaaprobowali wyjazdowe spotkania Forum w poszczególnych powiatach, które będą 
zorganizowane na zasadzie spotkania z lokalną społecznością w celu zapoznania się z ich 
problemami i współpracą z samorządem. W 2019r. odbędzie się 4 takie spotkania. Podano 
propozycje miejsc spotkań: Turawa, Nysa, Strzelce Opolskie, Głuchołazy, Krapkowice i Kędzierzyn-
Koźle. Większa ilość podanych miejscowości wynika z faktu, że z różnych przyczyn ,w danej 
miejscowości , nie będzie można takiego spotkania zorganizować, 
- na każde spotkanie Forum w 2019r. będą organizowane prelekcje tematyczne na które będą 
zapraszani „ciekawi” ludzie, 
- częstotliwość spotkań: co 2 miesiące, 
- Forum chętnie nawiąże współpracę z regionami partnerskimi województwa opolskiego 
zapoznając się z jakością życia seniorów w innych krajach. Propozycje w tym zakresie przedstawi 
Urząd Marszałkowski w związku z XV leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
- w 2019r. będziemy kontynuować współpracę z WZLZS i uczestniczyć w realizacji turystycznych 
projektów. 
4. Podsumowanie roku funkcjonowania FSSWO. 

Milena Englot-Brzozowska przygotowała zestawienie aktywności FSSWO w 2018, które 
każdy z uczestników otrzymał: spotkania zespołów tematycznych, udział w imprezach 
wojewódzkich i lokalnych. Zebrani  nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu. 
5. Propozycja stworzenia hasła określającego działalność Forum. 

Przewodnicząca zaproponowała, aby Forum przyjęło hasło, które go będzie 
charakteryzowało i zostanie zamieszczone na banerze: „Senior partnerem a nie problemem” dla 
władz samorządowych. Zebrani zaakceptowali pomysł i na następnym spotkaniu, po omówieniu 
ewentualnych inny propozycji, przyjęte zostanie hasło Forum. 



6. Omówienie spotkania integracyjno-szkoleniowego w Pokrzywnej, które odbyło się  
w dniach 28-29 września 2018r. 

Spotkanie było bardzo dobrze zorganizowane i bardzo potrzebne. Natomiast tematyka 
księgowości w stowarzyszeniach była prowadzona dla „wtajemniczonych” w zasady jej prowadzenia. 
Członkowie Forum wnioskują do Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego o zorganizowanie 
szkolenia na temat: jak powołać Stowarzyszenie i jak prawidłowo prowadzić księgowość dla 
początkujących. 

Szkolenia w zakresie RODO było bardzo dobrze prowadzone i zrozumiałe dla wszystkich 
zebranych. 
7. Omówienie Marszałkowskiego Dnia Zdrowia w Brzegu i spotkania z Brzeską Radą 
Seniorów 2 października 2018r. 

W obchodach Marszałkowskiego Dnia Zdrowia w Brzegu i spotkania z Brzeską Radą 
Seniorów wzięło  udział 5 członków Forum. Spotkanie z Radą Seniorów w Brzegu przebiegło w 
atmosferze konfliktu, jaki wówczas przechodziła Rada. Mamy nadzieję, że sporne sprawy zostaną 
jak najszybciej usunięte i rada podejmie realizacje swoich zadań. 

Natomiast Dni Zdrowia były zorganizowane bardzo dobrze, dużo dowiedzieliśmy się  
o zdrowym życiu, o konieczności ruchu, można było także skorzystać np. z masażu lub 
przeprowadzić rozmowę z psychologiem. 
8. Omówienie Regionalnego Dnia Seniora „Młodość przychodzi z wiekiem” i spotkania 
przedstawicieli FSSWO z przedstawicielami analogicznych gremiów z województw: śląskiego  
i małopolskiego w dniu 17 października 2018r. 

W spotkaniu z przedstawicielami z innych województw wzięło udział 4 członków Forum. 
Okazało się, że takie spotkania są bardzo potrzebne, gdyż wymiana doświadczeń, omawianie 
realizowanych projektów poszerza naszą wiedzę, można wykorzystywać doświadczenia innych  
i realizować wspólne przedsięwzięcia. Współpracę będziemy kontynuować. 

Regionalny Dzień Seniora zorganizowany został w gmachu Teatru im. Jana Kochanowskiego. 
Udział w nim wzięli seniorzy z całego województwa, jest to jedyna okazja, aby spotkać się  
z aktywistami i wymieniać się doświadczeniami i zawiązywać nowe znajomości. W obchodach Dnia 
Seniora wzięła udział także delegacja seniorów z Czech z Ołomuńca. 
9. Omówienie spotkania Forum Rad Seniorów w dniu 19.11.2018r. w Kluczborku. 

Spotkanie to miało charakter szkoleniowy dla Rad Seniorów i zostało zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic w ramach realizowanego projektu 
ASOS na terenie województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Szkolenie było zorganizowane 
dla osób, które chcą powołać na swoim terenie Radę Seniorów lub są na początkowym etapie 
formułowania zadań. 
10. Omówienie uczestnictwa przedstawiciela FSSWO w konferencji senioralnej pn: ”Zdrowe 
aspekty jakości życia czeskich seniorów” 29-30 września 2018r. Praga. 

W konferencji wziął udział Ryszard Rogowski, który przedstawił omawiane na konferencji 
zagadnienia. Konferencja była bardzo ciekawa, ale wykazała, że Polscy seniorzy mają znacznie 
mniejszą „opiekę” ze strony państwa Polskiego. 
11. Informacja na temat spotkania integracyjnego środowisk dialogu społecznego 
Województwa Opolskiego – Moszna 10-11. grudnia 2018r. 

Milena Englot-Brzozowska zaprosiła wszystkich członków Forum do uczestnictwa w ww, 
spotkaniu. Spotkanie organizuje Urząd Marszałkowski i będzie to spotkanie podczas którego 
spotkają się gremia z różnych obszarów dialogu społecznego województwa opolskiego. Dla 
chętnych będzie podstawiony autokar. Szczegóły wyjazdu zostaną przesłane drogą elektroniczną. 
12. Sprawy różne: 

- Ela Zborowska zaapelowała aby zgłosić ciekawe osoby z całego województwa, które 
zechciałyby przyjechać na spotkanie do Głuchołaz- Ela zapewnia transport, 



- Gienia Konat omówiła zorganizowaną w Paczkowie raz omówiła  wystawę fotograficzną pn. 
„Paczkowskie Schody”. 
13. Teresa Zielińska przedstawiła swoje dwie nowe książki zatytułowane „Historie życiem 
pisane” oraz „(O)Polskie Antypody”, opowiedziała, jak zbierała do nich materiały, jak podróżowała 
przez Australię i o przygodach jakie się tam przydarzyły. Bardzo ciekawe spotkanie, tym bardziej dla 
nas wyjątkowe, bo Tereska jest członkinią Forum. 
14. Zakończenie posiedzenia 
Przewodnicząca zakończyła spotkanie dziękując wszystkim za przybycie i za aktywny udział w 
spotkaniu. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 Protokołowała: 
Leokadia Kubalańca 
 

 


