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Działania na rzecz aktywnego starzenia się w zdrowiu 
podejmowane  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  
 
 
 

dr Marzena Breza, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej,  
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

  

Senat RP  
Warszawa, 17 grudnia 2013 r.  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Demograficznego 2012 



ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE - OSOBY POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA 



  

Pakiet Socjalny (Social Investment Package) 
 

Komunikat Komisji Europejskiej COM (2013) 83 

•Podniesienia efektywności usług opieki nad osobami starszymi 
 

•Zapobieganie niesamodzielności osób starszych  
 

•Umożliwienie osobom starszym prowadzenie niezależnego życia przy     
ograniczeniach funkcjonalnych   
 

(Komunikat na temat długoterminowej opieki zdrowotnej w starzejących się 
społeczeństwach – wyzwania i propozycje działań SWD (2013) 41) 



  

WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA  
ACTIVE AGEING INDEX   

Wskaźnik obrazujący możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu   

Wprowadzony w ramach Europejskiego Roku 2012   

Narzędzie porównujące sytuację osób starszych w państwach UE   

Obejmuje 22 wskaźniki odzwierciedlające złożone aspekty starzenia się  



  

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA A STARZENIE SIĘ W ZDROWIU 
(Active Ageing index)   

Źródło:http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home  



  

ACTIVE AGEING INDEX A POZIOM ZADOWOLENIA Z ŻYCIA  

Źródło:http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home  



  

ACTIVE AGEING INDEX A PKB PER CAPITA  

Źródło:http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home  



  

WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU 
REGIONALNYM   

• Ekspertyza zrealizowana na zlecenie MPiPS 

• Ukazuje pozycje poszczególnych województw w realizacji polityki 
aktywnego starzenia się na poziomie kraju 

• Wykorzystuje wszystkie subwskaźniki międzynarodowego wskaźnika 

• Najwyższą pozycję zajmują województwa mazowieckie, lubelskie i 
pomorskie 

• Najniższą – warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i podlaskie  

 



  

WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM   



  

WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM   



  

WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM   



  

WSKAŹNIK AKTYWNEGO STARZENIA W UJĘCIU REGIONALNYM   



  

ZAŁOŻENIA DŁUGOFALOWEJ POLITYKI 
SENIORALNEJ W POLSCE NA LATA 2014 – 2020   

 Wśród głównych obszarów długofalowej polityki senioralnej wymienić 

należy m.in.   

•samodzielność i zdrowie,  

•warunki pracy, usługi w starości,  

•usługi opiekuńcze,  

•wolontariat,  

•aktywność edukacyjna osób starszych,  

•zaangażowanie obywatelskie,  

•aktywność w obszarze kultury,  

•relacje międzypokoleniowe,  

•srebrna gospodarka.  

 



  

EFS a polityka senioralna w Polsce (1) 

Poprawa możliwości łączenia życia zawodowego z rodzinnym, poprzez 

realizację systemowych działań w tym zakresie na poziomie krajowym. 

  

Opracowanie standardów, programów i modeli opieki nad osobami 

zależnymi oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym; 

Upowszechnienie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i 

rodzinnego w tym rozwiązań mających na celu zwiększenie aktywności 

zawodowej opiekunów dzieci w wieku do lat 3 i osób zależnych w tym 

podnoszenie kwalifikacji kadry samorządów gmin odpowiedzialnych za 

rozwój infrastruktury opieki na dziećmi do lat 3; 

 

 



  

EFS a polityka senioralna w Polsce (2) 

Poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności 

chorób negatywnie wpływających na zasoby rynku pracy. 

 

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych – 

zwierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający 

współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkami a lekarzami 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu 

przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem; 

 

Ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowotnego stylu życia; 

Prowadzenie badań i analiz nad starzeniem się i sytuacją osób starszych 

(np. w ramach badań SHARE) oraz ich upowszechnienie; 

 

 



  

EFS a polityka senioralna w Polsce (3) 

Wdrożenie rozwiązań skierowanych na potrzeby osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz z zakresu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej 

 

Wypracowanie rozwiązań systemowych i standardów usług w zakresie 

tworzenia i rozwoju alternatywnych form opieki nad osobami starszymi i 

niepełnosprawnymi; 

Opracowanie standardu kształcenia kadr do opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, w tym szkolenia dla opiekunów (członków rodzin) 

w zakresie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i 

deinstytucjonalizacji; 

  

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

  


