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Kongres	  

OBYWATEL	  SENIOR	  
Park	  Śląski	  w	  Chorzowie	  

17-‐19	  września	  2012	  

	  
Idea	  

Polska	  to	  -‐	  w	  Unii	  Europejskiej	  -‐	  kraj	  relatywnie	  młody.	  W	  przyszłości	  jednak	  proces	  starzenia	  

się	   bardzo	  przyspieszy,	   a	   nasze	   życie	   znacznie	   się	  wydłuży.	   Zgodnie	   z	   prognozami	  GUS,	   do	  

2030	  r.	  liczba	  osób	  w	  wieku	  60+	  wzrośnie	  z	  niecałych	  7	  mln	  do	  ponad	  10	  mln	  przy	  spadającej	  

liczbie	  osób	  w	  wieku	  najwyższej	  aktywności	  zawodowej.	  Konieczne	  są	  więc	  działania	  na	  rzecz	  

dłuższego	  pozostawania	  aktywnym	  zawodowo	   i	   społecznie,	  wykorzystania	  potencjału	  osób	  

starszych	  oraz	  godnego	  życia	  seniorów.	  

W	  woj.	  śląskim	  starzenie	  się	   ludności	  poprodukcyjnej	  przebiega	  szybciej	  niż	  wynosi	  średnia	  

dla	  naszego	  kraju.	  Według	  GUS	  do	  2030	  roku	  będziemy	  mieli	  najwyższy	  w	  Polsce	  wskaźnik	  

tzw.	   obciążenia	   ludności	   produkcyjnej	   ludnością	   nieprodukcyjną	   (74,84	   proc.).	   Dlatego	   w	  

strategii	  społecznej	  woj.	  śląskiego	  aktywizacja	  osób	  50+	  zajmuje	  ważną	  rolę.	  

Proces	  starzenia	  się	   ludności	  uznano	  również	  w	  strategii	  Europa	  2020	  za	   jeden	  z	  głównych	  

problemów.	   Dlatego	   Parlament	   Europejski	   oraz	   Rada	   Unii	   Europejskiej	   rok	   2012	   ogłosiły	  

Europejskim	   Rokiem	   Aktywności	   Osób	   Starszych	   i	   Solidarności	   Międzypokoleniowej	  

(European	  Year	  for	  Active	  Ageing	  and	  Solidarity	  between	  Generations	  2012).	  

Biorąc	  pod	  uwagę	  te	  czynniki,	  Park	  Śląski	  (dawniej	  Wojewódzki	  Park	  Kultury	  i	  Wypoczynku),	  

należący	   do	   samorządu	   województwa,	   który	   zapewnia	   mieszkańcom	   regionu	   aktywny	  

wypoczynek,	  ale	  też	  zaprasza	  na	  społecznie	  ważne	  wydarzenia,	  Regionalny	  Ośrodek	  Polityki	  

Społecznej	  Województwa	  Śląskiego	  oraz	  Parkowa	  Akademia	  Wlontariatu,	   	  w	  której	  działają	  

seniorzy,	  organizują	  Kongres	  Obywatel	  Senior,	  w	  czasie	  którego	  poruszone	  zostaną	   tematy	  

ważne	   dla	   seniorów	   –	   ich	   aktywizacji,	   godnego	   życia	   –	   oraz	   dla	   solidarności	  

międzypokoleniowej.	  
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Cele	  Kongresu:	  

-‐	   Dyskusja	   o	   problemach	   osób	   starszych,	   proponowanie	   rozwiązań	   w	   sferze	   prawa,	  
wychowania,	  obyczajowości	  

-‐	  Kształtowanie	  wiedzy	  o	  roli,	  wartości	  i	  potencjale	  osób	  starszych	  

-‐	  Wymiana	  doświadczeń	  aktywizacji	  seniorów	  	  

-‐	  Integracja	  osób	  starszych	  z	  całej	  Polski	  

Organizatorzy:	  

Park	  Śląski	  (Wojewódzki	  Park	  Kultury	  i	  Wypoczynku	  im.	  Gen.	  Jerzego	  Ziętka	  SA)	  

Regionalny	  Ośrodek	  Polityki	  Społecznej	  Województwa	  Śląskiego	  

Parkowa	  Akademia	  Wolontariatu	  

Partnerzy:	  

Miasta:	  Zabrze,	  Gliwice,	  Chorzów,	  Siemianowice	  Śląskie,	  Świętochłowice,	  Krzyżanowice	  

Biuro	  Rzecznika	  Praw	  Obywatelskich,	  

Wyższa	  Szkoła	  Humanitas	  w	  Sosnowcu,	  	  

Koło	  Naukowe	  Polityków	  Społecznych	  Uniwersytetu	  Śląskiego,	  

Kino	  Kosmos	  Centrum	  Sztuki	  Filmowej	  

Rada	  Programowa:	  

prof.	  Janusz	  Arabski,	  długoletni	  dyrektor	  Instytutu	  Języka	  Angielskiego	  UŚ,	  	  

dr	  Krzysztof	  Czuma,	  były	  konsultant	  wojewódzki	  ds.	  psychiatrii	  

dr	  Jarosław	  Derejczyk,	  konsultant	  wojewódzki	  ds.	  geriatrii	  

dr	  Helena	  Hrapkiewicz,	  pełnomocnik	  rektora	  UŚ	  ds.	  Uniwersytetów	  III	  Wieku	  

Barbara	  Imiołczyk,	  Biuro	  Rzecznika	  Praw	  Obywatelskich	  

Joanna	  Krzysteczko,	  wiceprzewodnicząca	  samorządu	  Uniwersytetu	  Trzeciego	  Wieku	  przy	  UŚ	  

Gabriel	  Markiewicz,	  przedstawiciel	  samorządu	  studenckiego	  przy	  UTW	  	  

prof.	  UŚ	  Barbara	  Mikołajczyk,	  Wydział	  Prawa	  UŚ	  

dr	  Tomasz	  Misztalski,	  geriatra	  

prof.	  Grzegorz	  Opala,	  kierownik	  Kliniki	  Wieku	  Podeszłego,	  

dr	  Arkadiusz	  Przybyłka,	  Zakład	  Polityki	  Społecznej,	  Uniwersytet	  Ekonomiczny	  	  

ks.	  Tomasz	  Szurman,	  biskup	  diecezji	  katowickiej	  Kościoła	  ewangelicko-‐augsburskiego	  	  

dr	  Bożena	  Zasępa,	  Zakład	  Polityki	  Społecznej	  w	  Instytucie	  Nauk	  Politycznych	  UŚ	  
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abp	  senior	  Damian	  Zimoń,	  były	  metropolita	  katowicki	  (honorowo)	  

dr	  Maria	  Zrałek,	  dziekan	  Wydziału	  Nauk	  Humanistycznych,	  Wyższa	  Szkoła	  Humanitas	  

Komitet	  organizacyjny:	  
Adam	  Matusiewicz,	  Marszałek	  Województwa	  Śląskiego,	  

Dr	  Jan	  Obrycht,	  Poseł	  do	  Parlamentu	  Europejskiego	  

Prof.	  Tomasz	  Miczka,	  JM	  Rektor	  Akademii	  Myzycznej	  im.	  K.	  Szymanowskiego	  

Prof.	  Marian	  Oslislo,	  JM	  Rektor	  Akademii	  Sztuk	  Pięknych	  

Dr	  hab.	  Zbigniew	  Waśkiewicz,	  JM	  Rektor	  Akademii	  Wychowania	  Fizycznego	  

Małgorzata	  Mańka-‐Szulik,	  Prezydent	  Zabrza	  

Andrzej	  Kotala,	  Prezydent	  Chorzowa	  

Zygmunt	  Frankiewicz,	  Prezydent	  Gliwic	  

Jacek	  Guzy,	  Prezydent	  Sieminowic	  Śląskich	  

Dawid	  Kostempski,	  Prezydent	  Świętochłowic	  

Grzegorz	  Utracki,	  Wójt	  Krzyżanowic	  

	  

Program	  Kongresu	  w	  Parku	  Śląskim	  

	  

Poniedziałek,	  17	  września	  

Powitanie	  gości	  

godz.	  14-‐14.10	  

Powitanie	  gospodarza	  

Krótko	  o	  Parku	  

Godz.	  14.10-‐14.30	  

Wystąpienie	  Głównego	  Gościa	  

Godz.	  14.30-‐14.40	  

Relacja	  z	  Lekcji	  z....	  

Lekcje	  w	  szkołach	  będą	  prowadzić	  wybitne	  osobistości.	  Relacje	  robią	  uczniowie	  danych	  szkół	  

Blok:	  Obywatel	  Senior	  
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Panel:	  Obywatel	  senior	  

Godz.	  14.40-‐15.25	  

Otwarcie:	  RPO	  prof.	  Irena	  Lipowicz	  wykład	  „Obywatel	  senior”	  	  

Godz.	  15.25-‐16.30	  

Panel	  dyskusyjny:	  wybitni	  znawcy	  tematyki	  senioralnej,	  m.in.	  minister	  Irena	  Wóycicka	  z	  Kancelarii	  

Prezydenta	  RP,	  europoseł	  dr	  Jan	  Olbrycht	  	  

Godz.	  16.30-‐17	  

Dyskusja	  

pytania	  z	  sali	  +	  transmisja	  nagranych	  pytań	  seniorów	  z	  różnych	  miast	  

Zamyka	  prof.	  Irena	  Lipowicz	  	  

Część	  artystyczna	  

Godz.	  19-‐20	  

Koncert	  lub	  śląski	  tok	  szoł	  

Godz.	  20-‐21	  

Cocktail	  

Wtorek,	  18	  września	  

Blok:	  Praca	  

Godz.	  09.30-‐11.30	  

Panel:	  Senior	  +	  młody	  na	  rynku	  pracy	  =	  wrogowie,	  czy	  partnerzy	  

Debatę	  prowadzi	  Koło	  Naukowe	  Polityków	  Społecznych	  z	  Wydziału	  Nauk	  Społecznych	  Uniwersytetu	  

Śląskiego	  +	  seniorzy	  

Senior	  w	  firmie	  rodzinnej	  

Godz.	  11.30-‐13.30	  

Kilka	  wielopokoleniowych	  firm	  rodzinnych	  mówi	  o	  swoich	  doświadczeniach	  

Blok:	  Portret	  emeryta	  

Wykład:	  Emeryt	  oczami	  ZUS	  

Godz.	  14-‐14.30	  

Prezes	  ZUS	  Zbigniew	  Derdziuk	  

Godz.	  14.30-‐16	  

Emeryci	  na	  świecie	  -‐	  telekonferencja	  ze	  znawcami	  sytuacji	  seniorów	  w	  innych	  krajach	  	  

Godz.	  16-‐16.20	  

Pytania	  z	  sali	  i	  przekazane	  przez	  internet	  (czat,	  poczta...)	  
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Godz.	  16.20-‐16.30	  

Prezentacja	  systemu	  informacji	  dla	  emerytów	  NPI	  

Pracownicy	  ZUS	  

Blok:	  Czas	  wolny	  

Godz.	  16.35-‐18	  

Warsztaty:	  Jak	  utrzymać	  kontakt	  z	  dziećmi,	  wnukami?	  Jak	  podróżować	  w	  sieci?	  

Dobre	  praktyki:	  szkolenie	  seniorów	  w	  Dublinie	  

Godz.	  16.30-‐17.30	  

Panel:	  Internet	  może	  być	  wybawieniem	  czy	  zagrożeniem	  

Godz.	  18-‐18.06	  

Krótki	  film	  o	  tym,	  co	  –	  w	  ramach	  Kongresu	  –	  działo	  się	  tego	  dnia	  na	  Śląsku	  

	  

Środa,	  19	  września	  

Blok:	  Sport	  

Godz.	  10-‐11.30	  

Panel:	  Sport	  w	  wieku	  dojrzałym	  

Od	  godz.	  11.30	  

Warsztaty:	  sport	  dla	  seniora	  

Podsumowanie	  paneli	  z	  poprzedniego	  dnia	  

Podsumowują	  osoby	  prowadzące	  panele	  –	  każda	  3	  min.	  

Zakończenie	  

Gospodarz	  województwa	  +	  prof.	  Irena	  Lipowicz	  

	  

Imprezy	  towarzyszące	  

	  

Sobota,	  15	  września	  

Godz.	  16	  

Otwarcie	  wystaw:	  

-‐	  „Ty	  też	  będziesz	  seniorem”	  (celebryci	  teraz	  i	  za	  30/40	  lat),	  wystawa	  wraca	  na	  Kongres	  po	  podróży	  po	  

Polsce	  i	  zagranicy	  

-‐	  prezentacja	  uniwersytetów	  trzeciego	  wieku,	  	  
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-‐	  projektowanie	  dla	  wszystkich	  

-‐	  Piknik	  europejski	  

Niedziela,	  16	  września	  

Wystawy	  otwarte	  do	  zwiedzania	  	  +	  Piknik	  

Poniedziałek,	  17	  września	  

Miasta	  aglomeracji	  

godz.	  10-‐13	  

Lekcje	  z…	  	  

prowadzone	  	  w	  dziesięciu	  różnych	  miejscach	  zajęcia	  z	  wybitnymi	  osobami	  

m.in.	  z	  fachowcem	  z	  ZUS	  	  

Park	  Śląski:	  

-‐	  wycieczki	  z	  przewodnikami-‐wolontariuszami	  z	  PAW-‐ia	  po	  Parku	  

-‐	  zoo:	  darmowe	  dla	  rodzin	  wielopokoleniowych;	  prelekcje:	  seniorzy	  wśród	  zwierząt	  

Kino	  Kosmos	  Centrum	  Sztuki	  Filmowej	  

Ok.	  godz.	  13	  

Wykład:	  obraz	  seniora	  w	  mediach	  +	  senior	  w	  kinie,	  czyli	  cykl	  filmów	  o	  seniorach	  pozytywnie	  za	  1	  zł	  

Wtorek,	  18	  września	  

Uniwersytet	  Śląski,	  Wydział	  Nauk	  Społecznych	  

Blok:	  Obowiązki	  administracji	  wobec	  seniorów	  

Godz.	  9.30-‐11	  

Panel	  komisji	  ekspertów	  Rzecznika	  Praw	  Obywatelskich	  

Katowice	  

Blok:	  Ekonomia	  i	  finanse:	  	  

Godz.	  10-‐12	  

Panel:	  Prawne	  aspekty	  hipoteki	  odwróconej	  –	  szanse	  i	  zagrożenia	  

Godz.	  12-‐12.15	  

Prezentacja:	  Jak	  zarządzać	  portfelem	  emeryta	  

Godz.	  12.15-‐13	  

Prezentacja:	  Arbiter	  bankowy	  Ci	  pomoże	  

Katarzyna	  Marczyńska,	  arbiter	  bankowy	  przy	  Związku	  Banków	  Polskich	  przedstawia	  swoją	  działalność	  

+	  rozdaje	  broszurki	  o	  poruszaniu	  się	  w	  bankach	  
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Pytania	  do	  arbitra	  i	  Rzecznika	  Praw	  Konsumenta	  

Park	  Śląski	  -‐	  Rogal	  

Warszaty	  psychologiczne	  -‐	  prowadzi	  dr Lidia Zuber-Dzik „Życie inne zaczyna się po 60 - nie 

dajmy się zaskoczyć starości.” 

Kino	  Kosmos	  Centrum	  Sztuki	  Filmowej	  

Ok.	  godz.	  13	  

Wykład:	  obraz	  seniora	  w	  mediach	  +	  senior	  w	  kinie,	  czyli	  cykl	  filmów	  o	  seniorach	  pozytywnie	  za	  1	  zł	  

Park	  Śląski	  -‐	  Planetarium	  

godz.	  17:	  	  

pokaz	  na	  sprzęcie	  50+,	  który	  wiele	  jeszcze	  potrafi;	  seans	  „Kometa	  nad	  szwajcarską	  doliną”;	  spotkanie	  

z	  ciekawym	  człowiekiem;	  	  

Godz.	  19.30	  

spektakl	  na	  schodach:	  teatr	  razem	  z	  uczniami	  z	  Parkowej	  Akademii	  Wolontaratu	  

Park	  Śląski	  -‐	  Śląskie	  zoo	  

Cały	  dzień	  

Przyjdź	  z	  wnukiem	  do	  zoo,	  czyli	  zoo	  bezpłatnie	  dla	  rodzin	  wielopokoleniowych,	  wykłady	  o	  seniorach	  

wśród	  zwierząt	  	  

CINIBA	  

Książka	  dla	  młodych	  i	  starszych:	  warsztaty,	   jak	  czytać	  ciekawe	  rzeczy	  w	  internecie,	   jak	  czytać	  i	  gdzie	  

znaleźć	  e-‐booki	  

Policja	  

Bezpieczeństwo	  seniorów	  

Środa,	  19	  września	  

Kino	  Kosmos	  Centrum	  Sztuki	  Filmowej	  

Ok.	  godz.	  13	  

Wykład:	  obraz	  seniora	  w	  mediach	  +	  senior	  w	  kinie,	  czyli	  cykl	  filmów	  o	  seniorach	  pozytywnie	  za	  1	  zł	  

	  

Inne	  miasta	  	  

Zabrze	  

Sosnowiec:	   konferencja	   w	   Wyższej	   Szkole	   Humanitas	   „Szanse	   i	   zagrożenia	   w	   rozwoju	  

aktywności	  ludzi	  starszych”	  
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Dąbrowa	  Górnicza	  

Gliwice,	  	  

Chorzów,	  	  

Siemianowice,	  	  

Świętochłowice,	  	  

Krzyżanowiece	  

Promocja:	  

Prasa,	  radio,	  telewizja	  

Mailing	  do:	  uniwersytetów	  trzeciego	  wieku	  w	  całej	  Polsce,	  organizacji	  senioralnych,	  gmin,	  	  

Ulotki	  o	  Kongresie	  rozdawane	  w	  siedzibach	  ZUS	  w	  całym	  kraju	  

Bilboardy	  w	  Parku	  

Informacje	  w	  Gazecie	  Parkowej	  

Plakaty	  w	  Parku	  

Wystąpenia	  na	  konferencjach	  i	  spotkaniach	  dotyczących	  seniorów	  (forum	  utw,	  patforma	  

dolnosląskich	  org.	  senioralnych,	  konferencja	  o	  aktywizaji	  seniorów	  dla	  dps-‐ów,	  Senioralia,	  Szczecin	  –	  

integracja	  transgraniczna,	  Warszawa	  –	  konferencja	  prasowa)	  

Patronaty:	  

Gazeta	  Wyborcza,	  wyborcza.pl	  

Informacje	  dodatkowe:	  

strona	  Kongresu	  w	  internecie,	  	  

przed	  Kongresem	  zapraszamy	  mieszkańców	  całej	  Polski,	  by	  nagrywali	  filmiki	  z	  pytaniami	  do	  

fachowców	  i	  przesyłali	  do	  nas	  internetem	  

w	  całej	  Polsce	  ambasadorzy	  Kongresu	  opowiadają	  o	  nowych	  wydarzeniach,	  przekazują	  pytania	  

seniorów	  	  

Transmisje:	  

1.	   Telekonferencja	  uczestników	  Kongresu	  w	  	  Parku	  Śląskim	  z	  osobami	  z	  różnych	  miast	  i	  krajów	  

2.	   W	  dniu	  otwarcia	  –	  w	  Hali	  Kapelusz	  na	  dodatkowych	  ekranach	  pokazane	  to,	  co	  jest	  na	  scenie	  

3.	   Codziennie	  na	  ekranach	  w	  hali	  pokazane	  to,	  co	  w	  miastach	  było	  wcześniej	  

4.	   W	  czasie	  paneli	  i	  po	  nich	  można	  będzie	  zadawać	  specjalistom	  pytania	  przez	  skypa	  

5.	   W	  internecie	  transmisja	  kongresu	  on	  line;	  w	  czasie	  przerw	  dziennikarze	  pytają	  speców	  

Efekt	  kongresu	  

wydanie	  książeczki	  z	  wykładami,	  efektami	  paneli…	  


