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w latach 2010–2015 liczba ludności miasta zmniejszyła się o blisko 3%. 
wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy od wskaźnika dotyczącego 
całego województwa śląskiego.

Liczba mieszkańców
2015 – 68 231
2010 – 70 296
2005 – 72 869

Z pomocy mOps w 2017 r. koszystało 3392 osób i rodzin (5%)
Z usług pup w 2018 r. korzystało 1427 osób – stan na 20 kwietnia 
2018 r.), tj. 6,7% (w woj. śląskim 4,9%)

●
●

Obecnie na terenie miasta zameldowanych jest

17 351 osób 
powyżej 60. roku życia

siemianowice Śląskie



wielosektorowa 
polityka społeczna

Jest obecnie praktyką działania w samorządach 
– gminach
Tworzenie sieci współdziałania publicznych 
i niepublicznych podmiotów
wielosektorowość „zagęszcza” sieci współpracy, 
sprawia, że można lepiej dotrzeć do osób 
potrzebujących, lepiej wybrać grupę celową 
do szkoleń, doradztwa czy aktywizacji

●

●

●

prof. nadzw.dr hab. Mirosław Grewiński, 
Wielosektorowe Polityka Społeczna, 
Warszawa 2009, s. 353



współpraca  zdolność tworzenia więzi i współdziałania 
z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz 
osiągania wspólnych celów, umiejętność 
zespołowego wykonywania zadań i wspólnego 
rozwiązywania problemów.

współdziałanie działanie, planowanie wspólnie z kimś, 
pomaganie komuś w jakiejś działalności.

współdziałanie przynosi korzyści niezależnie od:
jego zakresu
form
natężenia
czy dotyczy nieformalnych związków między 
organizacjami
ścisłych powiązań w ramach potrzebnej współpracy

●
●
●
●

●



Dwa rodzaje współdziania:
współpraca, czyli działalnia związane z nastawieniem 
kooperatywnym oraz z oczekiwaniem wzajemności

Konfrontacje, czyli działania polegające 
na rywalizacji lub walce, przyberającej w praktyce 
różne formy konkurowania

●

●



atrybutem każdej organizacji jest określony poziom 
zdolności do współdziałania.
Dzięki niej w sposób bardziej 

skuteczny
ekonomiczny

    mogą być osiągane 
                                    cele
których realizacja w pojedynkę byłaby niemożliwa 
                                                                                      lub 
                                    trzeba by przeznaczyć znaczniej więcej sił i środków

●
●



Ogromna potrzeba między organizacyjnej współpracy
pozwala przekraczać granice organizacji
granice sektorów

coraz większe znaczenie nabiera współdziałanie między 
organizacjami

współdziałanie między organizacjami to niedoceniony 
instrument zarządzania współpracy organizacji

●
●



wyzwania (zadania) dla wzmocnienia 
współpracy międzyinstytucjonalnej

Określenie kompetencji poszczególnych organów samorządowych
Zaproponowanie konkretnych zadań, narzędzi, form działań
Opracowywanie wspólnej lokalnej diagnozy, strategii polityki społecznej
realizacja projektów wieloletnich
Zapewnienie osobom zagrożonym społecznym wykluczeniem 
i wykluczonym społecznie skutecznych, łatwo dostepnych, efektywnych, 
użytecznych i wysokiej jakości usług integracji społeczno-zawodowej
przykłady wskazują, że współpraca międzyinstytucjonalna na poziomie 
gminy tworzą nową jakość świadczenia usług i umożliwia bardziej 
efektywne wykorzystanie środków i potencjału, którym dysponują 
oddzielnie te podmioty

●
●
●
●
●

●



samorząd lokalny

partnerstwo 
na rzecz 

wspólnego 
KLIeNTa

Instytucje 
pomocy 

społecznej

Organizacje 
pozarządowe 

NGO
Inni partnerzy 

(sądy, podmioty 
edukacji społecznej, 

kuratorzy)

powiatowy 
urząd pracy 
i instytucje 

rynku pracy

Instytucje 
niepubliczne



polityka 
senioralna



Biuro ds. seniorów 
i Koordynator ds. seniorów

Koordynacja działań poszczególnych komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta, jednostek podległych oraz organizacji pozarządowych 
i innych instytucji, działających na rzecz Seniorów, w zakresie zadań, 
przypisanych komórce organizacyjnej  Biuro ds. Seniorów, w tym:

inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy warunków 
życia seniorów poprzez integrację i aktywizację społeczną,
monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb 
seniorów,
inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, 
programów) adresowanych do osób starszych oraz monitorowanie 
ich realizacji,
podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania 
potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, 
w tym w zakresie edukacji, kultury, rekreacji,
współpraca z Radą Seniorów

●

●

●

●

●



§ 2.  Ustalam  procedurę obiegu informacji :

1. Spotkania Zespołu odbywają się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu.2.  Wszelkie informacje  dotyczące realizowanych zadań,  działań,  imprez  i  inicjatyw przygotowywane w oparciu o

propozycje Zespołu, dostarczane są na bieżąco do Biura ds. Seniorów.
3. Informacje prasowe, powiadomienia o wydarzeniach, imprezach, realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu,

dotyczące Seniorów, przesyłane są do wiadomości, do Biura ds. Seniorów.4.  W oparciu  o  zgromadzone  informacje,  rezultaty  wykonywanych  zadań,  zostanie  sporządzony  coroczny  raport

z przebiegu prac Zespołu i jako informacja, przedstawiony Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.§ 3. Upoważniam Przewodniczącą Zespołu do zapraszania do pracy w Zespole gości, których wiedza 

i doświadczenie będą przydatne w zakresie realizowanych zadań.
§ 4. Obsługę administracyjno - biurową Zespołu  prowadzi Biuro ds. Seniorów.§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącej – Koordynator Zespołu Beacie Łuczak.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia  powierzam II Z -cy Prezydenta Miasta Annie Zasadzie – Chorab. 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr ........./2018

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

z dnia .............
..............

........... 2
018 r.

w sprawie:  powołania  Zespołu  ds. realizacji  zadań  prosenioralnych  w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art.31 i art. 33 ust.1 i  5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875 z późń. zm.) oraz § 8 ust. 1 i  6 pkt 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 2992/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku w 

sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  

zarządzam, co następuje:

§ 1.  Powołuję Zespół  ds. realizacji  zadań  prosenioralnych  w Siemianowicach Śląskich w składzie:

1)    Naczelnik Biura ds. Seniorów – Przewodnicząca – Koordynator Zespołu

2)    Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej – Członek Zespołu

3)    Kierownik Biura Prasowego – Członek Zespołu

4)    Rzecznik Prasowy – Członek Zespołu

5)    Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu – Członek Zespołu

6)    Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - Członek Zespołu

7)    Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji – Członek Zespołu

8.)   Przewodnicząca Śląskiej Rady Seniorów – Członek Zespołu

9)    Przewodniczący Siemianowickiej Rady Seniorów – Członek Zespołu

10)  Zastępca Przewodniczącego Siemianowickiej Rady Seniorów – Członek Zespołu

11)  Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. – Członek Zespołu

12)  Zastępca Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury – Członek Zespołu

13)  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Członek Zespołu

14)  Dyrektor Muzeum Miejskiego – Członek Zespołu

15)  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” – Członek Zespołu

16)  Kierownik Pływalni Miejskiej – Członek Zespołu

17)  Dziennikarz, organizator spotkań w Muzeum Miejskim dla Seniorów – Członek Zespołu

Zarządzenie w sprawie powołania 
Zespołu ds. realizacji zadań prosenioralnych 

w siemianowicach Śląskich



powołanie Zespołu ds. realizacji 
zadań prosenioralnych 

w siemianowicach Śląskich

Spotkania Zespołu odbywają się cyklicznie, co najmniej 
raz w miesiącu.
Wszelkie informacje dotyczące realizowanych zadań, działań, 
imprez i inicjatyw, przygotowywane w oparciu o propozycje 
Zespołu, dostarczane sa na bieżąco do Biura ds. Seniorów.
Informacje prasowe, powiadomienia o wydarzeniach, 
imprezach, realizowanych przez komórki organizacyjne 
Urządu, dotyczące Seniorów, przesyłane są do wiadomości, 
do Biura ds. Seniorów.

1.

2.

3.



siemianowicka 
rada seniorów



Komisja ekspercka 
ds. polityki senioralnej



siemianowicki 
uniwersytet 

Trzeciego wieku



warsztaty 
dla seniorów



      Kursy:
komputerowe
j. angielskiego

•
•



wycieczki 
po mieście



aKcJa 
BĄDŹ 

wIDOcZNy 
Na DrODZe



słupki 
odblaskowe



akcje 
uświadamiające 
i ostrzegające 

przed oszustami



monitoring 
miejski



wspólne akcje informacyjne 
– Bezpieczny senior 

i Świadomy Konsument
W 2016 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane wspólne 
akcje informacyjne Urzędu Miasta, policji, Tauronu i Rady 
Seniorów, pod nazwą Świadomy Konsument, czyli nie daj 
się oszukać oraz Bezpieczny senior. Głównym celem tych 
akcji jest uświadamianie mieszkańcom Siemianowic Śląskich 
zagrożeń związanych z zawieraniem niekorzystnych umów, 
namawianiem do skorzystania z niekorzystnych ofert 
itp. oraz zapoznanie ich z przysługującymi im prawami 
i sposobami ochrony. Akcja skierowana jest do wszystkich 
mieszkańców z uwzględnieniem Seniorów.



gimnastyka
zumba
nordic walking

•
•
•



siłownie 
na wolnym 
powietrzu



kino dla seniora
Fitzner café
bytkowski dancing
wieczorki taneczne

•
•
•
•



Biesiady 
i festyny



szpital miejski
mOps
Domy pomocy społecznej
Dzienny Dom Opieki 
medycznej “FamILIa”
samodzielny publiczny Zakład 
pielęgnacyjno-Opiekuńczy

•
•
•
•

•



sms 
“seNIOr”

pomysł wykorzystania 
szybkiego kontaktu 

z seniorami



piknik Zdrowia 
Koperta życia



INFOLINIa 
DLa seNIOra

pod tym numerem można 
uzyskać najważniejsze 

i najpilniejsze informacje



Opowiedz mi swoją historię 
– innowacyjny projekt rozwoju 
osobistego dla seniorów oraz młodzieży

kształtowanie pozytywnego postrzegania starości 
w społeczeństwie
uczenie się przez całe życie
integracja pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności 
politycznej i działaniach wolontaryjnych
przeciwdziałanie samowykluczeniu 
i izolacji starszych pokoleń

●

●
●

●



Głównym celem zrealizowanego projektu było zbudowanie w adresatach 
otwartości na drugiego człowieka, rozwój umiejętności komunikacyjnych 
oraz zbudowanie relacji, ponadto aktywizacja seniorów i wzmocnienie w nich 
poczucia własnej wartości oraz drogocenności doświadczenia życiowego. 
W trakcie spotkań powstała też dokumentacja filmowo-fotograficzna, której 
celem było stworzenie opowieści o życiu i ludziach Siemianowic Śląskich.
Innowacyjny program rozwoju osobistego dla seniorów z Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Barbary 5 oraz młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Matejki, zorganizowano pod patronatem Prezydenta Miasta Rafała 
Piecha.
Seniorzy i młodzież spędzili dwa dni wspólnie śpiewając, malując 
i rozmawiając. Częścią pracy uczniów było przeprowadzenie swoistego 
wywiadu-rzeki z senioramii, z czym świetnie sobie poradzili.
Projekt ma charakter cykliczny, obejmujący za każdym razem różną grupę 
seniorów i młodzieży. 



GłOs mIasTa
stała rubryka w gazecie 

samorządowej, 
poświęcona seniorom



sIemIaNOwIcKI 
NawIGaTOr seNIOra



certyfikaty:
Gmina przyjazna seniorom 
Gmina przyjazna rodzinie



wyróżnienia:
Kampania społeczna „polska 
przyjazna Osobom starszym”

siemianowice wśród miast 
najprężniej realizujących 

politykę senioralną w polsce



planowane działania:
bezpieczny senior – zajęcia z samoobrony
piękny w każdym wieku – oblicza starości w każdym 
wieku
międzypokoleniowy kabaret „Siemianie”
teleopieka
utworzenie klubu Senior+ w ramach rządowego 
programu Senior+
pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na rzecz 
seniorów

●
●

●
●
●

●



polityka rodzinna
w działaniach wielu 
samorządów polityka rodzinna 
zajmuje coraz częściej 
priorytetowe miejsce. 
Na szczeblu lokalnym bowiem 
najtrafniej definiowane są 
potrzeby rodzin i formułowane 
są najskuteczniejsze programy 
ich wsparcia. 



Działania na rzecz dobrego rodzicielstwa, 
adresowane zarówno do przyszłych rodziców, 
jak również do tych, którzy borykają się 
z problemami wychowawczymi oraz do osób 
chcących uczynić swoje rodzicielstwo jeszcze 
pełniejszym.













Zespół ds. Opracowania 
procedury umieszczania  
dzieci w pieczy Zastępczej

Zastępca prezydenta miasta ds. społecznych
wydział polityki społecznej
wydział  Zarządzania Kryzysowego
miejski Ośrodek pomocy społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
szpital miejski
Ośrodek Opiekuńczo-wychowawczy
Kuratorzy społeczni i sądowi
policja
sąd Okręgowy

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



spotkania robocze Zespołu
urząd miasta
sąd Okręgowy
miejski Ośrodek pomocy społecznej

●
●
●



podpisanie procedury 
interwencyjnego umieszczania 
dzieci w pieczy zastępczej

sygnatariusze procedury: 
prezes sądu rejonowego, 

Komendant policji 
i prezydent miasta 

siemianowic Śląskich



Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
(OIK)

Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej

urząd miasta
Zespół 

kuratorski służby 
sądowej

placówki 
oświatowe

Świetlice 
środowiskowe

Organizacje 
pożytku 

publicznego

szpital miejski

mOps

policja

straż miejska

straż pożarna

parafia
Instytucje 
prywatne



Działania OIK ukierunkowane 
na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu

systematyczne wspieranie członków polskiego Związku 
Niewidomych, Koło siemianowice
czynny udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia 
psychicznego
Działania skierowane do seniorów
regularne prowadzenie zajęć w ramach akademii 
Dobrego rodzica

●

●

●
●



Dziękuję za uwagę
www.siemianowice.pl

facebook:/siemianowice.dobreboslaskie


