
Szanowni Państwo, 
 
 Postępujący proces starzenie się społeczeństwa staje się poważnym wyzwaniem i wymaga 
nowego podejścia do rozwiązywania problemów osób starszych oraz tworzenia warunków 
poprawiających jakość życia seniorów. 
 W tym zakresie najwięcej zadań spoczywa na lokalnych władzach samorządowych. W 
swoich działaniach mogą być one wspierane przez seniorów, którzy najlepiej odczuwają potrzeby 
tej grupy ludności. Osoby starsze często mają też duże doświadczenia w różnych dziedzinach życia 
społecznego i ich wiedza stanowić może ważny kapitał społeczności lokalnej. Partycypacja osób 
starszych m.in. poprzez uczestnictwo w Radach Seniorów stanowić może szeroką płaszczyznę 
wymiany doświadczeń i inspiracji nowych rozwiązań. Zwracamy się zatem z prośba o wspieranie 
już funkcjonujących Rad Seniorów oraz zachęcanie seniorów do tworzenia na swoim terenie takich 
Rad w sytuacji, gdy jeszcze nie powstały. 
 Śląska Rada ds. Seniorów, która jest organem o charakterze opiniująco-doradczym i 
inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej , przy 
Marszałku Województwa Śląskiego ma wśród wielu zadań m.in. kompleksowe wspieranie 
aktywności seniorów, w tym ich integracji w środowisku zamieszkania. 
 Członkowie Rady ds. Seniorów zadeklarowali osobiste zaangażowanie w udzielenie 
pomocy merytorycznej gminnym samorządom oraz Radom Seniorów w zakresie przygotowania i 
realizacji polityki senioralnej, a także w inicjowanie i organizację wydarzeń, które będą rozwijać 
aktywność i integrację środowiska seniorów w naszym regionie. Proponowany zakres wsparcia to 
między innymi : 

a) Promowanie tworzenia Gminnych Rad Seniorów w gminach województwa 
śląskiego; 
b) Pomoc informacyjna i doradcza podczas organizacji i powoływania Rad; 
c) Pomoc edukacyjna, doradcza oraz konsultacje w kwestiach problemowych 
związanych z bieżącą działalnością Rad Seniorów; 
d) Ułatwianie współpracy Rad Seniorów z samorządem gminy, w szczególności 
angażowanie zespołów Rad w przygotowanie Gminnych Programów Polityki Senioralnej; 
e) Działania na rzecz rozwoju współpracy, wymiany doświadczeń oraz integracji Rad 
Seniorów w województwie śląskim. 

 
 Jesteśmy przekonani, że współpraca Gminnych Rad Seniorów i Śląskiej Rady ds. Seniorów 
przyniesie wzmocnienie potencjału naszych zespołów, a w efekcie, będą powstawały coraz lepsze 
rozwiązania w wielu obszarach dotyczących seniorów - mieszkańców województwa śląskiego. 
 
Celem łatwiejszego kontaktu z członkami Śląskiej Rady ds. Seniorów, którzy będą mogli być 
pomocni w sprawach dotyczących Rad Seniorów w załączeniu podaję Państwu możliwość 
kontaktu. 
 
Z wyrazami szacunku 
Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów 
 
     
Prof.dr. Maria Zrałek 
 
 
 


