
         Na przestrzeni dziejów społeczeństwa status człowieka starszego jeszcze nigdy nie był
tak niski jak obecnie. 
Seniorzy stanowią coraz większą grupę mieszkańców poszczególnych wspólnot lokalnych,
szacuje się, że w 2020 roku seniorzy w Polsce będą stanowili 25% populacji, a w Europie 30
%.  To dużą grupa odbiorców usług publicznych czyli ważna część obywateli, których głos
powinien być brany pod uwagę przez samorządy, a oni sami włączeni do współdecydowania
o ich wspólnotach. Dlatego problem starości i starzenia się nie może być marginalizowany.

Dzierżoniów jest  miastem, w którym systematycznie zwiększa się liczba i  udział  osób
starszych  w  ogólnej  liczbie  mieszkańców.  Obecnie  proces  starzenia  się  jest  jednym
z  ważniejszych  problemów  społecznych.  Tendencja  ta  powoduje,  że  mieszkańcy
Dzierżoniowa  tworzą  populację  „starą  demograficznie”.Przemodelowanie  struktury  wieku
ludności  Dzierżoniowa,  które  następuje,  wymaga  realizacji  nowych  zadań  w  obszarze
społecznym miasta.

Utrzymujący  się  od  lat  ujemny  przyrost  naturalny  ma  wpływ  na  strukturę  ludności
względem  wieku.  W  latach  2010-2014  systematycznie  wzrasta  udział  osób  w  wieku
poprodukcyjnym  (mężczyźni  65+,  kobiety  60+)  w  strukturze  ludności  Dzierżoniowa,  co
pokazuje poniższe zestawienie:
Liczba osób w ogólnej liczbie ludności w wieku poprodukcyjnym w poszczególnych latach:

2010: 6693 co stanowi 19% ludności,
2011: 6813 co stanowi 20% ludności,
2012: 7028 co stanowi 21% ludności,
2013: 7219 co stanowi 22% ludności,
2014: 7368 co stanowi 22% ludności.

Stąd w 2014 r. podjęta została inicjatywa powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów, która
zajęłaby się problematyką osób starszych.
Dzierżoniowska Rada  Seniorów została  powołana  Uchwałą  Nr  LI/332/14  Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 30 czerwca 2014 r. Rada zgodnie z przyjętym Statutem ma charakter
konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny oraz działa w następujących obszarach:
- zapobieganie i przełamywanie marginalizacji ludzi starszych,
- wspieranie aktywności osób starszych,
 - promocja i profilaktyka zdrowotna,
- przełamywanie stereotypu na temat ludzi starszych i starości oraz budowanie ich   
  autorytetu
- rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury dla   ludzi starszych.
Do zadań DRS należy:
- współpraca z władzami Dzierżoniowa, w zakresie zadań, których realizacja dotyczy 
  osób starszych,
- monitorowanie potrzeb osób starszych w Dzierżoniowie oraz ustalenie zadań 
  priorytetowych w tym zakresie,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na  
  rzecz osób starszych,
- inicjowanie zadań mających na celu współpracę miasta z osobami starszymi,
- informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań na rzecz osób starszych, 
  które podejmowane są przez organizacje pozarządowe i Miasto Dzierżoniów.

 

   Skład osobowy Rady został przyjęty Zarządzeniem Nr 200/2015 Burmistrza Dzierżoniowa
z  dnia  31  marca  2015  r.  W  skład  Rady  wchodzą  przedstawiciele  Burmistrza:  Andrzej
Bolisęga, Marzenna Lasota-Darowska, Jolanta Myśliwiec, Mirosław Grabowski; 



radni:  Wanda  Kunecka,  Andrzej  Darakiewicz  oraz  przedstawiciele  organizacji
pozarządowych, które  działają na rzecz ludzi starszych: Helena Sendyk, Romualda Skiba,
Edward  Bień,  Elżbieta  Lipińska,   Józef  Wierzbicki,  Henryk  Gutowski,  Artur  Pawlus,
Bolesław Gola, Kazimierz Żołnierewicz, Rozalia Hofman.  

 Od maja do grudnia 2015 r. odbyło się 7 posiedzeń Rady. Rada Seniorów pracowała według
ustalonego planu  pracy.
- Pierwszą akcją w jaką zaangażowała się Rada Seniorów było "Pudełko życia" - sposób
na  szybkie  ratowanie  życia  i  zdrowia  osób starszych.  Podczas  różnych  imprez  i  spotkań
rozdano 1500 pudełek wraz z instrukcjami postępowania.
Podjęto również działanie rozpropagowania informacji  nt.  działalności Rady, jak i  kwestii
problematycznych poprzez przyjęcie zadania do realizacji pn. Informator dla seniorów - w
planach mamy opracowanie informatora dla seniorów zawierającego podstawowe informacje
przydatne seniorom z zakresu zdrowia,  opieki  społecznej,  poradnictwa prawnego,  kultury,
edukacji itp. Obecnie bieżące informacje umieszczane  są w "Gońcu dzierżoniowskim", który
dociera do wszystkich mieszkańców Dzierżoniowa.
- Rozpoczęliśmy realizację zagadnień związanych "z dzierżoniowską Kartą Seniora"
- W grudniu gościliśmy Prezesa  Szpitala Powiatowego - Macieja Smolarza. Pan Prezes
ustosunkował się do zgłoszonych przez seniorów problemów, których rozwiązanie  mogłoby
wpłynąć na polepszenie opieki zdrowotnej ludzi starszych. 
- Ustalono harmonogram dyżurów członków Rady.
- Ponadto w wyniku zgłaszanych przez członków Rady problemów z zakresu polepszenia
i dostosowania infrastruktury architektonicznej do potrzeb osób starszych, wystąpiono
do Wydziału Inżynierii Miejskiej  o przeanalizowanie zgłoszonych tematów pod kątem
formy i sposobu ich zrealizowania.

Ponadto  od  stycznia  2016 r.  mieszkańcy Dzierżoniowa  mają  możliwość  porozmawiać  o
oczekiwaniach,  potrzebach  i  możliwościach  osób  starszych  z  reprezentantami
dzierżoniowskich środowisk senioralnych.
Dyżur pełniony jest  w każdy drugi wtorek miesiąca w Kancelarii  Rady Miejskiej  Urzędu
Miasta w Dzierżoniowie.  


