
Protokół 

z X posiedzenia 

 Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego 

 I kadencji które odbyło się w dniu  29 października 2019 

na Zamku w Rogowie 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia polskiego 

Leokadia Kubalańca,  Przewodnicząca FSSWO przywitała wszystkich przybyłych i otworzyła 
posiedzenie. Wyraziła słowa podziękowania dla władz samorządowych Krapkowic za 
umożliwienie  przeprowadzenia spotkania w sali zamku w Rogowie. 
2. Przyjęcie porządku obrad . 
   Zebrani nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego programu. 
3. Omówienie spotkań Zespołu Roboczego FSSWI: 

• 27 czerwca z Marszałkiem Województwa Opolskiego, notatka z tego spotkania  
została przesłana elektronicznie do wszystkich członków FSSWO. 
• 25 października – z lekarzami specjalistami ds. Teleopieki w województwie 
opolskim 
Notatka ze spotkania zostanie przesłana do wszystkich członków FSSWO. Wnioski  
z omawianego  spotkania: 

• Wnioski z dyskusji 

Wprowadzenie teleopieki na terenie województwa opolskiego odbywałoby się wg 
subregionów (jednakowo). W pierwszym etapie budowy systemu, taki podział wydaje się być 
najprostszym. Następnie zakwalifikowanie seniora do tego programu wiązałoby się  
z powiadomieniem rodziny, iż obowiązek udzielenia pomocy spoczywa na rodzinie, o czym 
jest ona poinformowana. Podniesiony został wniosek, aby korzystanie z teleopieki wiązało się 
z wkładem finansowym uczestnika programu. 

• Organizacja centrum w którym odpowiednia osoba będzie informowała  
o konieczności udzielenia pomocy. 
• W następnych etapach będzie się pracowało nad rozszerzeniem zadań przed 
teleopieką. 
• Uczestnicy zgodzili się, że w aktualnym stanie polskiej medycyny organizacja 
telemedycyny jest bezzasadna (kłopoty z lekarzami, dostęp do internetu , umiejętność 
posługiwania się elektronicznymi urządzeniami itp.). 
• W następnym roku będą kontynuowane projekty wsparcia dla seniorów, jak 
zapewnił przedstawiciel Departamentu iKoordynacji Programów Operacyjnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego obecny na spotkaniu. Przewidywany jest 
dwukrotny wzrost nakładów na ten cel. Będą również programy mające na celu 
łatwiejszy i szybszy dostęp seniorów do rehabilitacji. Temat teleopieki z podziałem na 
subregiony będzie realizowany. Obecni na spotkaniu lekarze wyrazili zgodę, aby 
uczestniczyć w pracach nad tym projektem służąc swą wiedzą i doświadczeniem 



4. Omówienie uczestnictwa przedstawiciela FSSWO w pierwszym posiedzeniu  III kadencji 
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 1.października 2019r. w Muzeum  Historii 
Żydów Polskich ”POLIN” w Warszawie i utworzenia w Województwie Opolskim 
Delegatury OPS. 

Przebieg spotkania przedstawiła Leokadia Kubalańca. W spotkaniu uczestniczyły: Leokadia 
Kubalańca i Milena Englot-Brzozowska. Spotkaniu nadano dużą rangę, gdyż byli obecni  
i przemawiali: Małgorzata Kidawa-Błońska, Adam Bodnar,Rafał Trzaskowski i Michał Szczerba. 
Spotkanie prowadziła Przewodniczaca Krystyna Lewkowicz. Podczas posiedzenia został 
przyjęty Regulamin OPS i dokonano wyboru Prezydium OPS oraz przyjętol Deklaracją 
Programową OPS. Zachęcano tez do tworzenia Delekatur Regionalmych OPS,. Obecnie 
działają następujące Delegatury: 

           Dolnośląska z siedzibą we Wrocławiu,Lubuska z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, 
Kujawsko-Pomorska z siedzibą w Bydgoszczy,  Mazowiecka z siedzibą w Warszawie, Pomorska 
z przewodniczącą Barbarą Bodawską-Średiawa,Śląska z przewodniczącą Zuzanna Geilke   
i Warmińsko-Mazirska z Przewodniczacym Aleksandrem Peczkin. 

Członkowie Forum, w wyniku dyskusji, postanowili, że nie zakładamy Delegatury OPS, 
zwrócimy się natomiast do prezydium z propozycją, aby przesyłali nam wszystkie materiały,  
a my będziemy je opiniować, jako ciało doradcze OPS. Pismo w tej sprawie wystosuje Milena 
Englot-Brzozowska. 

5. Omówienie uczestnictwa członków FSSWO w posiedzeniu Zespołu Rady Działalności 
Pożytku Publicznego ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych w dniu 23.października 

Przebieg spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiła  Milena Englot-
Brzozowska. W spotkaniu uczestniczyła także Leokadia Kubalańca. Spotkanie zostało 
zdominowane  przez pracowników ministerstwa, którzy omawiali sprawy związane z ASOS.  
godz. 15.00  nie podjęto tematu o partycypacji społecznej seniorów. 

6. Omówienie udziału przedstawicieli FSSWO w zawodach sportowych (Komprachcice, 
Opole) oraz zapoznanie z zaproszeniem na spartakiadę do Korfantowa 16 listopada 2019r. 

Milena Englot-Brzozowska. Podsumowała występy członków FSSWO na zawodach 
sportowych w Komprachcicach i Olimpiadzie w Opolu. Zawody w Komprachcicach były 
dobrze zorganizowane, konkurencje przeprowadzone były sprawnie, a uczestnictwo 
olimpijczyków Jacka Wszoły i Janusza Trzepizura  było dodatkową atrakcją. Drużyna FSSWO 
zdobyła 8 miejsce!!!  Współorganizatorem zawodów była nasza członkini Monika Poremba. 

Natomiast organizacja  Olimpiady w Opolu budziła duże kontrowersje. Organizatorzy , Miasto 
Opole  nie zadbali o to, aby  w prezentacji sponsorów uwzględnić Urząd Marszałkowski.  
W Olimpiadzie nie było klasyfikacji miejsc, wszystkie drużyny zajęły pierwsze miejsce ! 

UTW w Korfantowie 16 listopada organizuje także zawody sportowe. Chętni do udziału będą 
raczej musieli sami dojechać.  Chętni muszą przesłać do  Mileny Englot-Brzozowskiej  swoja 
zgodę, na uczestnictwo wcześniej , gdyż organizatorom spotkania  należy przesłać listę 
uczestników. 

7. Przedstawienie zaproszenia do Prudnika na spotkanie z lokalną społecznością 
senioralną. 



FESWO zostało zaproszone na spotkanie ze społecznością senioralną w Prudniku, które 
odbędzie się 14.listopada 2019r. Program spotkania zostanie wszystkim przesłany.  
W spotkaniu mają uczestniczy ć przedstawiciele władz samorządowych. Przewodnicząca 
FSSWO przedstawi  działalność Forum. Na wyjazd do Prudnika będzie podstawiony busik. 

8. Sprawy różne. 

Przewodnicząca  przedstawiła pomysł zorganizowania 2-3 dniowego obozu sportowego.  
W celu pozyskania środków finansowych  na ten cel, należy skorzystać z uprzejmości 
stowarzyszenia. Wśród członków Forum są osoby, które prowadzą stowarzyszenia i niech 
przeanalizują ten pomysł. Istnieje też możliwość zorganizowania takiego obozu we 
współpracy z Czechami. Na następnym  posiedzeniu przeanalizujemy szczegółowo 
propozycje. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodnicząca FSSWO zakończyła spotkanie dziękując członkom Forum za przybycie  
i aktywne uczestnictwo. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 
Leokadia Kubalańca 
 

 

 

 


