PROTOKÓŁ NR 22/2020

z dwudziestego drugiego posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów II kadencji, które odbyło się
12 października 2020 roku o godz.10.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów Andrzej
Mleczko. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.00 a zakończyło się o godz.12,00
Obecni: wg załączonej listy oraz goście :
Maria Sobiecka - pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych, osób starszych
i niepełnosprawnych
Porządek obrad posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XX i XXI posiedzenia.
Weryfikacja merytoryczna zgłoszeń do konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” i
wyłonienie laureatów konkursu – informacja komisji konkursowej.
5. Formalno-prawne aspekty funkcjonowania Klubów Seniora oraz możliwość wsparcia
finansowego z budżetu miasta Klubów działających w naszym mieście .
6. Dzienny ośrodek wsparcia „TABOR” - powołany i prowadzony przez Fundację św. Elżbiety
Węgierskiej w Cieszynie.
7. Zakończenie posiedzenia.
1.
2.
3.
4.

Przebieg posiedzenia:
Ad.1.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Andrzej Mleczko, stwierdzając, iż w posiedzeniu
uczestniczy siedmiu
członków Rady, tym samym posiedzenie jest prawomocne.
Przewodniczący powitał członków CRS.
Ad.2.
Wobec nieobecności J.Kamińskiej - Sekretarz Rady, Przewodniczący zgłosił wniosek o
wybór osoby , która będzie protokołowała posiedzenie . ustalono, ze protokół z posiedzenia
sporządzi J.Cichomska.
Ad.3.
Protokoły z XX i XXI posiedzenia Rady zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

Ad.4.
J. Cichomska poinformowała, że w dniu 28.09 2020 Komisja Konkursowa w składzie Maria
Sobiecka, Janina Cichomska, Janina Kamińska , Małgorzata Ryszkowska dokonała wizytacji
miejsc zgłoszonych do konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” oraz oceny merytorycznej
zgłoszeń.
Komisja odwiedziła Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji przy Spółdzielni Mieszkaniowej
Cieszynianka przy ul. Kossak Szatkowskiej 6 oraz MINI KEMP z basenem zdrowotnym przy ul.
Miłej 2.Komisja dokonała weryfikacji zgodności działalności podmiotów z jej opisem zawartym
w zgłoszeniach oraz oceniła, czy i w jaki sposób podmioty spełniają kryteria do przyznania
certyfikatu.
Komisja stwierdziła, że obydwa podmioty spełniają kryteria miejsca przyjaznego seniorom,
zdefiniowane w Regulaminie konkursu (Dział III pkt.5) i w pełni zasługują na wyróżnienie
certyfikatem „ Miejsce Przyjazne Seniorom”. Protokół z przeprowadzonej weryfikacji stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Komisja zaproponowała przyznanie Certyfikatu Miejsce Przyjazne Seniorom :
- Osiedlowemu Centrum Kultury I Rekreacji przy Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w kategorii : Podmiotów tworzących i kreujących miejsca odpowiadające potrzebom i przyjazne
osobom starszym
- MINI KEMP z basenem zdrowotnym przy ul. Miłej 2 w kategorii : Miejsc, w których osoby
starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.
Rada jednogłośnie opowiedziała się przyznanie Certyfikatów obydwu podmiotom.
Ad.5.
Kluby Seniora to - mówiąc najprościej - miejsca spotkań osób starszych – stwierdziła
J.Cichomska. Zazwyczaj są grupy tworzone spontanicznie i prowadzone przez samych
seniorów, choć najczęściej wspierane przez jednostki, przy których powstają. Większość Klubów
funkcjonuje przy ośrodkach kultury, spółdzielniach mieszkaniowych, Radach Osiedli, parafiach,
organizacjach pozarządowych albo w formie stowarzyszenia. W Cieszynie jest inaczej Kluby
seniora są niesformalizowane, o niewiadomym statusie . Ich członkowie spotykają się w
pomieszczeniach użyczonych na ten cel przez spółdzielnię Mieszkaniową „Cieszynianka” i Dom
Narodowy. Jakoś nie potrafią przebić się ze swoją działalnością , która zazwyczaj ogranicza się
do gier stolikowych. Niewątpliwie problemem jest, że te kluby działają bez jakiegokolwiek
wsparcia finansowego, którego nie mogą szukać w dotacjach i grantach, bo działają nieformalnie.
Po dyskusji Rada postanowiła spotkać się z przedstawicielami Klubów, zainteresowanym
udzielić im wsparcia merytorycznego w zakresie założenia stowarzyszeń zwykłych , a potem
wspierać w staraniach o dotację lub grant na działalność. Uznano , że uporządkowanie sytuacji
formalno -prawnej klubów seniora jest priorytetem i od tego należy zacząć. Wsparcie

istniejących klubów będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż tworzenie od podstaw
klubu, do którego nabór odbywały się na zasadzie decyzji administracyjnej MOPS,
a członkostwo byłoby odpłatne i powiązane z dochodem seniora.
M.Sobiecka poinformowała Radę o zaplanowanym spotkaniu Dyrekcji COK „Dom Narodowy”
z osobami, które spotykały się pomieszczeniach Domu Narodowego. Rada postanowiła
delegować na spotkanie przedstawiciela Prezydium Rady.
Ad.6.
J.Cichomska poinformowała Radę, że na posiedzeniu nie będzie przedstawiciela Dziennego
Dom Opieki „Tabor” i dlatego sama przedstawi krótką informację na temat działalności
prowadzonego przez fundację dziennego domu opieki .
Dzienny Dom Opieki „Tabor” , powołany przez Fundację św. Elżbiety Węgierskiej działał w
okresie 01.08.2018r.-31.07.2020r. Pomysł na tę przestrzeń pojawił się dużo wcześniej, kiedy
to w Fundacji prowadzono zajęcia terapetyczno-rehabilitacyjne współfinansowane we
współpracy z Miastem Cieszyn oraz Powiatem Cieszyńskim. Jednak możliwości finansowe z
każdym rokiem zawężały działania i ostatecznie seniorzy z zajęć mogli korzystać tylko raz w
tygodniu. Dlatego Fundacja wystąpiła do Europejskiego Funduszu Społecznego i udało jej się
uzyskać środki na realizację projektu w ramach , którego uruchomiła Dzienny Domu Opieki
„Tabor”. Z jego opieki korzystało 30 osób ( 20 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 60+,
nieaktywnych zawodowo. Podopieczni mieli zapewnioną opiekę przez 8 godzin dziennie , we
wszystkie dni robocze przez cały rok. Opieka obejmowała transport z miejsca zamieszkania na
zajęcia i z powrotem, pełne wyżywienie, profesjonalną opiekę dzienną, terapię zajęciową, pomoc
psychologa, wyjazdy i wiele innych atrakcji.
T.Wałga stwierdziła , że ta forma wsparcia seniorów oraz ich rodzin jest bardzo pożądana
i najlepiej aby kontynuowana była przez „ Tabor” , który ma już kilkuletnie doświadczenie.
J.Cichomska poinformowała o trwającym remoncie pomieszczeń Domu Opieki i zapowiadanej
kontynuacji projektu w ramach ochrony jego trwałości.
Rada upoważniła Prezydium do zorganizowania spotkania z przedstawicielami Fundacji Św.
Elżbiety Węgierskiej, najlepiej w miejscu funkcjonowania dziennego domu opieki.
Postanowiono, że po spotkaniu Rada będzie rekomendowała wsparcie dalszej działalności
Dziennego Domu Opieki „ Tabor” w ramach realizacji miejskiej polityki senioralnej.

Ad.7.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia i nie wnoszenia dalszych spraw, Przewodniczący
Rady zakończył posiedzenie.
Przewodniczący Cieszyńskiej Rady Seniorów
Andrzej Mleczko

