W nowej wirtualnej rzeczywistości pragniemy wszystkich państwa powitać i
uroczyście oświadczyć, że w tym momencie Ogólnopolski Kongres Rad
Seniorów jest otwarty. Przejdzie do historii jako III Kongres polskich rad i jako
pierwszy on- line.

• Tak więc witając Państwa na początek pragniemy jako organizatorzy
podziękować Panu Prezydentowi m.Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, Panu
Wiceprezydentowi Andrzejowi Kuligowi,Panu Przewodniczącemu Rady Miasta
Krakowa Dominikowi Jaśkowiec za wsparcie organizacyjne i patronat naszego
kongresu on-line. Dziękujemy również Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia
za życzliwość i przychylność okazywaną nam już od wielu lat , która przy okazji
każdego kongresu tak bardzo jest nam sprzyjająca .
•Witamy serdecznie Pan Ministra Stanisława Szweda ,Państwa posłów i
senatorów ,Sejmową Komisję ds. Polityki Senioralnej łączących się z nami on-line
, witamy Was drodzy seniorzy, witamy rady seniorów
członków
Ogólnopolskiego Porozumienia i nie tylko. Witamy samorządowców : ROPSy , i
władze gminne .Witamy Wojewódzie Rady na Mazowszu , Na dolnym Ślasku,
Na Śląsku , W Małopolsce i Olsztynie .Witamy Panią Elżbietę Ostrowską
Przew.PZEiR która właśnie obraduje on-line w Radzie Polityki Senioralnej i
reprezentuje nasze - seniorów- interesy,witamy .Witamy bardzo serdecznie
chociaż z domieszką żalu, że w takiej formie......Do naszych powitań dołączają
członkowie Zarządu OPOWRS.
Tu ma nastąpić prezentacja osób, które się połączą z nami.........Po prezentacji
wspomnienie Ewy Tyburczyk , która zmarła w lipcu tego roku.
. Nikt
w
ubiegłym roku w sowich planach nie mógł przewidzieć takiej sytuacji. Wiele
złych rzeczy wydarzyło się z powodu pandemii. Bardzo ograniczyły się kontakty
ludzkie , te które warunkują działania partycypacyjne, wiele organizacji

zamroziły dotychczasowe działania na czas nieograniczony i nieprzewidywalny .
To my seniorzy , jako grupa szczególnego ryzyka zostaliśmy objęci w okresie
lokdown-u praktycznie zakazem wyjścia z domu. To my wymagaliśmy opieki i
pomocy wbrew temu do czego zobowiązaliśmy się w pracy społecznej i do czego
byliśmy przyzwyczajeni
Pogodziliśmy się z tymi ograniczeniami jako
zdyscyplinowani i doświadczeni seniorzy. Izolacja i ograniczenia reżimu
sanitarnego zmieniły całkowicie nasze plany . Uległy zmianie i przedłużeniu
okresy funkcjonowania organizacji , które przecież w żaden sposób nie były
przygotowane na takie okoliczności i uwarunkowania. Byliśmy zdani jedynie na
reakcję ,nie zawsze adekwatną w odpowiedzi na kolejne obostrzenia . Nie
szukając żadnego usprawiedliwienia musimy jednak dzisiaj z całą stanowczością
wyartykułować , że my seniorzy zostaliśmy poddani przez epidemię wyjątkowej
próbie samoorganizacji, nadążenia za wyzwaniami rewolucji cyfrowej i
pokonaniu własnego i naszych rodzin strachu przed zakażeniem w trakcie
niezbędnych działań.

•Przedstawiamy Wam również naszych wypróbowanych i przyjaznych
partnerów a to :Polska Unia Seniorów, Ogólnopolska Federacja UTW Nowy Sącz,
Fundacja MilA z Małopolski , Mazowieckie Porozumienie Rad Seniorów, Głos
Seniora , WRZOS , FOSA Olsztyn i FOSA Kraków ,Redakcja Warmińsko
Mazurskiego kwartalnika Generacja” ,Gazeta Senior

•Od lutego trwały przygotowania do daty 21 kwietnia. Potem była data 10
czerwca i 11 września. Wszystkie trzy daty okazały się nierealne. Pokonał nas
wirus covid 19. Tak bardzo oczekiwaliśmy na spotkania kongresowe. Wielu z
Was czekało na te niepowtarzalne spotkania, znajomości, przyjaźnie i emocje
.Zawsze w kontaktach z nami wybrzmiewają te emocje a i dla nas bezcenna
jest Wasza obecność. Spotkania on- line to zastępstwo, które nie pozwoli na
ciepło, entuzjazm i dyskusje kuluarowe ale mamy dzisiaj możliwość tylko
takiego spotkania i z niego też chcemy się cieszyć, że jesteśmy znowu razem !

Bardzo Was prosimy przyjmijcie to wyzwanie 21 wieku, kongresu on-line ,które
dla nas seniorów jest kolejnym doświadczeniem, wzbogacającym nasz dorobek
życiowy. Pokażmy, że osoby starsze to grupa społeczna której nie brakuje
odwagi w rewolucyjnie nowoczesnym i niestety pandemicznym świecie . W tej
wirtualnej rzeczywistości dajmy sobie szansę na wypracowanie dobrego
kierunku działania Rad Seniorów w Polsce i Ogólnopolskiego Porozumienia Rad
Seniorów.
•Przygotowaliśmy się do kongresu na wielu płaszczyznach. Realizując projekty
ASOS przeprowadziliśmy badania potencjału i działań z radami seniorów woj.:
zachodniopomorskiego i lubuskiego. Wcześniej w 2018 w partnerstwie z WRZOS
przeprowadzono badanie potencjału i doświadczenia rad seniorów z skali
ogólnokrajowej. Z obydwu diagnoz wynikają podobne i pozytywne wnioski
:działalność rad seniorów jest odpowiedzią na realne potrzeby osób starszych .
To rady seniorów martwią się i troszczą w swoich planach o zdrowie ,opiekę
geriatryczną dając wyraz w lokalnych działaniach i tym samym podpowiadając
Porozumieniu Rad o kierunku działań do władz centralnych. Dlatego w strategii
OPOWRS przewidujemy nasz wpływ na władze ustawodawcze przez obecność
w Sejmowej Komisji Zdrowia. Inne ,równie ważne postulaty znalazły
potwierdzenie w projekcie strategii, która zakłada konieczność desygnowania
przedstawicieli do wszystkich organów władzy centralnej . Nadszedł czas na
batalię naszego wpływu w budowaniu podstaw spójnej
i oddolnie
konsultowanej polityki senioralnej , to czas aby na bieżąco i adekwatnie do
potrzeb osób starszych ,oceniać, inicjować i domagać się od władz centralnych
odpowiedzi na nasze dezyderaty. Osoby starsze nie chcą być jedynie klientami
dla rządu. Osoby starsze wiedzą jakie mają potrzeby i potrafią partycypować w
swoich sprawach.
•Ten kongres jest już , trzecią , oddolną seniorską inicjatywą budowania
podstaw polityki senioralnej i jest absolutnie dowodem naszej dojrzałości
obywatelskiej i partycypacyjnej. Seniorzy chcą, potrafią i są zdeterminowani do
działań w swoich sprawach .Dlatego dzisiaj zwracam się do Rządu RP , do
Sejmu i Senatu o poważne traktowanie naszego głosu . Przy tej okazji
przypomnę Premierowi Morawieckiemu słowa wypowiedziane przez niego:
cyt:

To wszystko jest wielkim, dodatkowym impulsem dla tych,
którzy budowali naszą teraźniejszość – dla emerytów i seniorów,
którym winni jesteśmy oddanie sprawiedliwości –. Dlatego dzielimy się
z nimi owocami wzrostu .
Tak -chcemy w to wierzyć, ale wierzyć , że sprawiedliwie i nie
okazjonalnie o nas się pamięta i bardzo chcemy wierzyć w
deklarowaną godność wobec nas, która
Jest przyrodzona i niezbywalna która stanowi źródło wolności
i praw człowieka i obywatela.
Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych.
To nie jest apel to przypomnienie , że największa grupa społeczna
oczekuje od rządzących poważnego i sprawiedliwego traktowania
organizacji i podmiotów, które reprezentują

seniorów w tym

głównie, gminnych rad seniorów jako prawnie zapisanych
przedstawicieli osób starszych . Domagamy się rzeczywistych
konsultacji z tymi radami w trakcie realizacji „programu wobec
osób starszych 2030” . Dialog społeczny stanowi podstawę
samorządności i zaangażowania obywatelskiego. Nie wystarczy jednak
stwierdzić, że jest on potrzebny, ale trzeba wykształcić właściwe
jego formy, nawiązujące do ustroju władz publicznych. W tym
zakresie powinny być tworzone jasne podstawy prawne
umożliwiające praktyczne popularyzowanie idei przedstawicielstwa
seniorów przy organach samorządu terytorialnego i powoływanie
gminnych rad seniorów. Rady te reprezentują interesy i potrzeby
starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i biorą udział w
formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących nie
tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju także we
władzach centralnych.
Na zakończenie

Mam dla Państwa dobrą wiadomość.......Jeszcze tylko 13 dni tego roku i może
ten przyszły okaże się trochę łatwiejszy i bardziej przyjazny dla nas seniorów !
Wiemy jednak , że nie będzie łatwiejszy bo przyjdzie nam żyć w kraju
zniszczonym przez pandemię. Ale tym gorętsze są nasze życzenia aby
płynęła do Was z naszych obrad dobra energia , przyjazne i dobre pomysły na
społeczną pracę oraz życzliwe rady w sprawie obrony naszego zdrowia przed
złośliwym wirusem covid 19. Sercem i myślami jesteśmy z Wami i z całego
serca życzymy dobrych obrad .
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