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Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Powszechnie znane trendy demograficzne, odnotowane nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach 

naszego regionu, wskazują na szybko zwiększającą się grupę osób w wieku poprodukcyjnym. Mimo wielu 

godnych najwyższej pochwały działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takich jak m.in. 

program „500+”, powinniśmy być przygotowani na to, iż w najbliższych dziesięcioleciach relatywnie duży 

odsetek naszego społeczeństwa będą stanowiły osoby starsze. Osoby starsze, mimo że odchodzą z rynku pra-

cy, pozostają wciąż aktywne społecznie i powinny jak najdłużej cieszyć się dobrą kondycją psychofizyczną. 

Z myślą o ustawicznej edukacji seniorów jak również ich aktywizacji oraz integracji społecznej w różnych 

formach powstają obecnie kluby seniora i podobne ośrodki, których rolą jest realizacja tychże zadań. Przy-

kładem mogą być zarówno placówki tworzone i rozwijane w ramach rządowego Programu Wieloletniego 

„Senior+” na lata 2015–2020, tj. dzienne domy seniora i kluby seniora, jak i podobne ośrodki tworzone przy 

wsparciu unijnym w ramach regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw. Zbli-

żone formy wsparcia, jeśli chodzi o animację czasu wolnego seniorów, oferuje także program realizowany 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności uniwersytetów trzeciego wieku. 

Podobne zadania są również finansowane w ramach ministerialnych programów ASOS czy Senior-WIGOR. 

Przytoczone przykłady wsparcia dla osób starszych jednoznacznie dowodzą, iż rząd pragnie otoczyć senio-

rów daleko idącym wsparciem, z którym wiąże się duże zaangażowanie środków publicznych. 

23 stycznia br. premier Mateusz Morawiecki oraz Pani Minister zaprezentowali na konferencji prasowej 

założenia programu polityki wobec osób starszych na lata 2020–2030. Program senioralny ma być oparty na 

7 filarach, są to m.in.: uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności; two-

rzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników 

życia gospodarczego i rynku pracy; tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej 

oraz edukacja dla starości, do starości, przez starość i w starości. Według informacji mediów projekt tego 

programu ma zostać obecnie skierowany do konsultacji międzyresortowych. 

W związku z dużym zaangażowaniem w działania na rzecz seniorów często mam okazję przebywać 

w środowisku osób starszych. Z moich obserwacji wynika, iż współcześni seniorzy, korzystający z różnych 

dostępnych form wsparcia, są nastawieni nie tylko na możliwość spędzania czasu wolnego w grupie, ale 

oczekują także profesjonalnego podejścia do animacji zajęć, działań integracyjnych czy aktywizujących, któ-

re są finansowane ze środków publicznych. Duże znaczenie ma tutaj zapewnienie wykwalifikowanego perso-

nelu, wszechstronnie przygotowanego do opieki nad seniorami, pod względem znajomości uwarunkowań 

dotyczących prowadzenia działalności edukacyjnej, znajomości predyspozycji psychofizycznych seniorów 

oraz możliwości zapewnienia im aktywności fizycznej dostosowanej poziomem do ich możliwości i potrzeb 

(w tym rehabilitacja i opieka nad osobami niesamodzielnymi), jak też dobrej znajomości zagadnień socjaliza-

cji osób starszych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu. O ile mi wiadomo, w tej chwili nie obowiązują 

żadne szczególne wymogi, jeśli chodzi o personel prowadzący kluby seniora i inne podobne placówki orga-

nizowane najczęściej w gminach. W wielu miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, utworzenie takich 

ośrodków jest znaczącym działaniem na rzecz środowiska seniorów, jednakże nie można zapominać o po-

trzebie zapewnienia odpowiedniego poziomu i wysokiej jakości świadczonych tam usług społecznych. 

Mając na uwadze powstający obecnie program polityki wobec osób starszych na lata 2020–2030, zwra-

cam się do Pani Minister z prośbą o rozpoznanie tego zagadnienia oraz konsultacje z ekspertami w zakresie 

możliwości zdefiniowania wymogów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla osób 

zaangażowanych w prowadzenie klubów seniora oraz innych placówek prowadzących zajęcia animacyjne, 

edukacyjne bądź integracyjne dla seniorów. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 
 


