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Wprowadzenie 

Rada Seniorów Miasta Opola II kadencji po blisko roku od powołania uznała za konieczne podjęcie 

dyskusji nt. swoich planów rozwojowych. Bazą dyskusji były następujące pytania: 

- Jaka jest rola Rady Seniorów Miasta Opola?  

- Jaka ma nastąpić zmiana na lepsze w wyniku pracy Rady Seniorów Miasta Opola? 

- Jak tę zmianę osiągnąć? 

W dniach 18.02.2016 r. i 11.04.2016 r. odbyły się warsztaty opracowania strategii działania Rady 

Seniorów Miasta Opola. Warsztaty zostały zorganizowane i były moderowane przez p. Iwonę 

Niedojadło, koordynatorkę ds. polityki senioralnej Miasta Opola, która przygotowała Raport z 

warsztatów i na jego podstawie projekt Strategii działania Rady Seniorów Miasta Opola. 

Proces budowania strategii prowadzony był metodami interaktywnymi z zastosowaniem techniki 

moderacji wizualnej. Partycypacyjne, zwane także partnerskim, podejście do planowania, a także 

proces tworzenia strategii angażujący w intensywną pracę warsztatową wszystkich osób 

uczestniczących w spotkaniu, znakomicie służył zbudowaniu konsensusu i integracji wokół wspólnie 

wypracowanych kierunków zmian i rozwoju, dzięki czemu wynik warsztatu stał się wartością wspólną 

wszystkich uczestników i uczestniczek. 

Wypracowana „Strategia działania Rady Seniorów Miasta Opola” została przyjęta Uchwałą Nr 

2/2016 Rady Seniorów Miasta Opola w dniu 6 maja 2016 roku. 
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1. Rola Rady Seniorów Miasta Opola 

Rada Seniorów Miasta Opola to…. 

− ciało doradcze władz samorządowych Opola (8 głosów) 

− reprezentant środowisk senioralnych Opola 

− zespół seniorów 

− grupa osób, która zna problemy osób starszych: jak je rozwiązać, jak wykorzystać 

potencjał osób starszych, jak umilić życie starszym mieszkańcom 

− pomysłodawca rozwiązań ułatwiających życie 

− przedstawiciel opinii i wniosków środowisk senioralnych 

− grupa wyrażająca opinie w sprawach w ważnych sprawach dotyczących życia osób 

starszych w społeczeństwie 

− pośrednik pomiędzy Urzędem Miasta Opola a seniorami 

− ciało współpracujące z Radą Miasta Opola 

− organ opiniujący  

− podmiot pośredniczący pomiędzy środowiskiem seniorów a organem władzy 

samorządowej, dostarczający mu wiedzy nt. sytuacji starszych mieszkańców Opola 

− podmiot publicznie wyrażający potrzeby środowiska senioralnego  

− grupa rozmawiająca z mieszkańcami, zbierająca wnioski i zgłaszająca potrzeby władzom 

samorządowym  

− grupa zbierająca opinie od seniorów nigdzie nie zrzeszonych 

− grupa osób pomagająca osobom, organizacjom, instytucjom w różnych zagadnieniach nie 

cierpiących zwłoki 

− łącznik współpracujący z organizacjami pozarządowymi 

− organ prowadzący działania integrujące środowisko senioralne Miasta Opola 

− ciało doradcze władz samorządowych 

− grupa osób współpracująca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 

− ciało współpracująca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 

− ciało mogące podejmować interwencje w sprawach istotnych dla seniorów 

− edukacyjne wsparcie dla klubów seniorów działających w poszczególnych dzielnicach 

Opola 

− wsparcie dla inicjatyw klubów seniorów w Opolu 

− organizator akcji 

− inicjator imprez 

− grupa osób uczestniczących w spotkaniach środowisk senioralnych i informująca o 

aktualnych, ważnych dla seniorów, sprawach. 
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W toku dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacji powyższych stwierdzeń, uzyskany został 

konsensus: 

Rada Seniorów Miasta Opola jest ciałem doradczym władz samorządowych Miasta 
Opola. Swoją rolę – na okres II kadencji – widzi jako: 

− inspiratorkę środowisk senioralnych do podejmowania inicjatyw polepszających 
jakość życia starszych mieszkańców Miasta, 

− współorganizatorkę istotnych działań na rzecz seniorek i seniorów w Opolu,  
− integrującą środowisko senioralne Miasta. 

 
 

2. Obszary problemowe i potrzeby osób starszych mieszkających w Opolu 

Problemy seniorów i seniorek w Opolu 

− wykluczenie cyfrowe 

− utrudnione dotarcie do informacji urzędowych gdy nie ma dostępu do internetu (głównie 

przez brak umiejętności obsługi komputera) 

− brak scentralizowanego wykazu organizacji i instytucji opiekuńczych, z którego można 

skorzystać w przypadku choroby, niepełnosprawności, po pobycie w szpitalu 

− brak jednego miejsca, w którym można uzyskać informacje w sprawach bieżących i 

aktualnych interesujących seniorki i seniorów 

− korzystanie z ofert skierowanych do seniorów ciągle przez tę samą grupę osób 

− informacja o ofercie dla seniorów jest rozproszona, najczęściej dociera do 

zainteresowanych po fakcie 

− skromna baza ulg w MZK, MOSIR (np. basen), MZD (miejsca parkingowe) 

− brak poczucia bezpieczeństwa osób samotnych i chorych 

− izolacja i samotność 

− brak opieki rodziny 

− samotność, depresja 

− strach przed poruszaniem się po śródmieściu Opola 

− problemy zdrowotne 

− długi czas oczekiwania na skorzystanie z wizyty u specjalisty lub zabieg (5 głosów) 

− długi czas oczekiwania na rehabilitację (a najczęściej niezbędna jest od razu) 

− długi czas oczekiwania na sanatorium 

− diabetycy: okres oczekiwania 4-5 miesięcy na wizytę u diabetologa 

− trudno dostępne (b. drogie) leki inkretynowe: poza listą refundacji, koszt 250 zł za 

opakowanie 

− niskie emerytury 

− problemy finansowe samotnego seniora  

− brak wystarczających środków finansowych na comiesięczne opłaty oraz zakup 

niezbędnych leków 
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− wymóg bardzo niskich dochodów gdy chce się skorzystać z pomocy finansowej z MOPR 

− bariery architektoniczne w mieście 

− bariery architektonicznie w wielu instytucjach publicznych 

− nierówna nawierzchnia chodników i ulic 

− utrudnienia w poruszaniu się po chodnikach (zastawianie chodników ogródkami letnimi 

oraz parkowanie autami w niedozwolony sposób) 

− za mało ławek w całym mieście 

− problemy z dojazdem środkami komunikacji miejskiej do istotnych miejsc. Brak dojazdu do 

szpitala na ul. Katowickiej, MOPR, Wydziału Polityki Społecznej (niepełnosprawni!) 

− brak publicznych toalet w mieście 

− znikoma oferta edukacyjna dla seniorów, oferowana przez instytucje, organizacje, kluby 

− brak ofert pracy dla seniorów chcących w niepełnym wymiarze czasu dorobić do 

renty/emerytury 

− brak miejsca, w którym seniorzy mogliby się spotykać i zgłaszać swoje problemy, bez 

konieczności przynależenia do organizacji pozarządowej albo do domu dziennego pobytu 

− niewielka ilość klubów seniora na osiedlach, blisko miejsca zamieszkania seniorów 

− brak siedziby Rady Seniorów Miasta Opola 

− znikoma oferta usług i produktów dedykowana osobom w wieku 60+ 

− brak możliwości robienia zakupów przez telefon. 

 

Potrzeby seniorów i seniorek w Opolu 

− możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w trudnych sytuacjach 

− działalność wielopokoleniowych klubów spotkań 

− umacnianie więzi międzypokoleniowych 

− potrzeba uczestniczenia w życiu kulturalnym 

− więcej punktów rehabilitacyjnych, łatwiejszy dostęp do nich bez opłat 

− znaczne zniżki na bilety wstępu kultura/sport/rekreacja 

− więcej domów seniora i domów dziennego pobytu 

− punkty spotkań seniorów blisko miejsca zamieszkania 

− w każdej dzielnicy np. osiedlowy klub seniora  

− miejsca rozrywki, zabawy dla seniorów. 

 

W toku dyskusji uzgodniono problem kluczowy: 

 

Niskie poczucie bezpieczeństwa starszych mieszkańców Opola. 
 

3. Wizja, misja, cele 

W oparciu o powyższe została sformułowana wizja, misja oraz cele Rady Seniorów Miasta Opola: 
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Wizja: 

Opole jest miastem przyjaznym do życia wszystkim mieszkańcom, gdzie uwzględniane są 

zróżnicowane potrzeby mieszkańców ze względu na wiek. 

 

Misja Rady Seniorów Miasta Opola: 

Reprezentowanie interesów seniorów wobec władz samorządowych jako ciało doradcze Prezydenta 

Miasta Opola. 

 

Cel główny: 

Poprawa jakości życia starszych mieszkańców Opola. 

Cele szczegółowe:  

1. Ograniczenie barier utrudniających seniorom życie w mieście 
2. Poprawa opieki zdrowotnej dla seniorów i seniorów w Opolu 
3. Zwiększenie ilości seniorek i seniorów korzystających z rozwiązań podnoszących 

bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia 
4. Zaistnienie w powszechnej świadomości społeczności Miasta Opola Rady Seniorów Miasta 

Opola, jej roli i zakresu działalności 
5. Zwiększenie możliwości korzystania przez seniorki i seniorów z obiektów sportowych, 

rekreacyjnych, instytucji kultury itp.  
6. Zintegrowanie działań organizacji i instytucji na rzecz środowiska senioralnego w Opolu. 

 

Następnie uczestnicy i uczestniczki dokonali hierarchizacji celów, tj. wskazali, które z nich Rada 

Seniorów Miasta Opola powinna osiągnąć w pierwszej kolejności w okresie, który został określony 

na 12 miesięcy od dnia przyjęcia uchwałą Strategii. 

 

Cele działalności Rady seniorów Miasta Opola (obszary tematyczne) w ułożeniu hierarchicznym: 
1. Zaistnienie w powszechnej świadomości społeczności Miasta Opola Rady Seniorów Miasta 

Opola, jej roli i zakresu działalności (7) 
2. Zwiększenie ilości seniorek i seniorów korzystających z rozwiązań podnoszących 

bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia (6) 
3. Zintegrowanie działań organizacji i instytucji na rzecz środowiska senioralnego w Opolu (6) 
4. Ograniczenie barier utrudniających seniorom życie w mieście. (5) 
5. Zwiększenie możliwości korzystania przez seniorki i seniorów z obiektów sportowych, 

rekreacyjnych, instytucji kultury itp. (5)  
6. Poprawa opieki zdrowotnej dla seniorów i seniorów w Opolu (3) 
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4. Cele szczegółowe i środki do ich osiągnięcia 
 
Kolejnym zadaniem było określenie środków do osiągnięcia sformułowanych przez uczestników 
celów, które uzyskały podczas hierarchizacji co najmniej 1 punkt. Wyniki prac prezentuje poniższa 
tabela. 
 

 
Cel 

 
Środki do osiągnięcia 

1. Zaistnienie w powszechnej 
świadomości społeczności Miasta Opola 
Rady Seniorów Miasta Opola, jej roli i 
zakresu działalności 

1. Pozyskanie i zagospodarowanie lokalu dla Rady 

Seniorów Miasta Opola. 

2. Powołanie zespołu ds. wizerunku: opracowanie 

koncepcji PR, współpraca z mediami, opracowanie i 

druk ulotki informacyjnej. 

3. Minimum 1 duża akcja w roku we współpracy z 

Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w 

Opolu”. 

4. Prowadzenie comiesięcznych dyżurów. 

5. Powołanie zespołów tematycznych, w których 

radni-eksperci i radne-ekspertki będą 

przygotowywać opinie, inicjować dyskusję w Radzie 

Seniorów Miasta Opola na określone tematy itp. 

6. Występowanie do Prezydenta Miasta Opola z 

propozycjami dot. życia w mieście. 

7. Udzielanie patronatu (ew. dofinansowanie) 
przedsięwzięciom środowisk senioralnych Opola. 
 

2. Zwiększenie ilości seniorek i seniorów 
korzystających z rozwiązań 
podnoszących bezpieczeństwo w 
sytuacjach zagrożenia życia 

1. Przeprowadzenie akcji Koperta/Pudełko życia w 
Opolu. 
2. Promocja teleopieki. 
(oba przedsięwzięcia we współpracy z 
koordynatorką ds. polityki senioralnej Miasta Opola / 
Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w 
Opolu) 

3. Zintegrowanie działań organizacji i 
instytucji na rzecz środowiska 
senioralnego w Opolu 

1. Zacieśnienie współpracy z klubami seniora, 
domami dziennego pobytu: 

− sporządzenie wykazu istniejących klubów seniora 
i ddp, 

− zorganizowanie spotkania przedstawicieli klubów 
seniora i ddp, 

− rotacyjne odwiedziny klubów i ddp przez RSMO 
wg kolejności określonej drogą losowania. 

 

4. Ograniczenie barier utrudniających 
seniorom życie w mieście 

1. Zwiększenie dostępności do toalet w miejscach 
publicznych (centrum miasta, osiedla): 
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− sporządzenie listy lokali – potencjalnych miejsc, 
które mogą udostępnić toalety 

− opracowanie znaczka oznakowania lokali, 
przygotowanie kosztorysu, złożenie wniosku do 
budżetu 

− spotkania z właścicielami lokali 

− spisanie porozumień 

− oznakowanie lokali 

− zamieszczenie wykazu na stronie www.opole.pl, 
www.seniorwopolu.pl. 
 

2. Zwiększenie dostępności do informacji w mieście: 
- wystąpienie do UM Opole o udostępnienie słupów 
ogłoszeniowych na zamieszczanie informacji o 
ofercie dla seniorów w mieście. 
 
3. Zwiększenie liczby klubów seniora w dzielnicach 
Opola: 

− sporządzenie mapy istniejących klubów seniora 
w Opolu 

− sporządzenie mapy miejsc, w których potrzebne 
są kluby seniora we współpracy z radami 
dzielnic 

− rozeznanie możliwości utworzenia klubów w 
istniejących obiektach miejskich 

− przeprowadzenie negocjacji z 
użytkownikami/administratorami tych miejsc w 
sprawie ich zagospodarowania 

− upowszechnienie informacji o powstaniu klubu w 
lokalnym środowisku 

− sporządzenie regulaminu działania klubów 
seniora z udziałem seniorów i seniorek 
sprawdzenie efektów działalności klubów 
(ewaluacja). 

 

5. Zwiększenie możliwości korzystania 
przez seniorki i seniorów z obiektów 
sportowych, rekreacyjnych, instytucji 
kultury itp. 

Wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta 
Opola z propozycją utworzenia Karty Senior w Opolu 
- zwiększenie ulg za bilety wstępu do obiektów 
sportowych, rekreacyjnych, instytucji kultury 

6. Poprawa opieki zdrowotnej dla 
seniorów i seniorów w Opolu 

1. Powołanie Zespołu „Zdrowie”. 
2. Nawiązanie współpracy z Komisją Społeczną i 
Zdrowia Rady Miasta Opola. 
3. Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów: 
- spotkania z przedstawicielami instytucji 
odpowiedzialnych za finansowania/funkcjonowanie 
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opieki zdrowotnej w Opolu nt. możliwych działań 
polepszających sytuację. 
4. Złożenie wniosku do budżetu o sfinansowanie 
rehabilitacji osób po udarach. 
 

 

 

5. Ewaluacja i monitoring Strategii 

 

Co Kiedy Odpowiedzialny Forma 

Przebieg prac w 
Strategii 

Co 6 miesięcy liczone 
od dnia przyjęcia 
Strategii uchwałą 
RSMO 

Prezydium RSMO Raport pisemny z 
oceną oraz 
rekomendacjami 
zmian. 

Przyjęcie uchwałą 
RSMO. 

Przegląd i 
uzupełnianie strategii 

Co 12 miesięcy 
liczone od dnia 
przyjęcia Strategii 
uchwałą RSMO 

 Warsztaty, na których 
dyskutowane będą 
aktualne problemy i 
wyznaczane zadania 
dla usprawnienia 
działania RSMO 

 


