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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam w przedświątecznej atmosferze na naszej konferencji. Wydaje się, że to jest dobry czas
na nią, bo Święta, które nadchodzą, zawsze dobrze nam się kojarzą,
zwłaszcza z życzliwością międzypokoleniową. Każdy, kto sięgnie pamięcią do swoich Świąt zobaczy tam także seniorów. I my dzisiaj także
chcielibyśmy kontynuować dialog w Parlamencie na temat tego, w jaki
sposób o sprawach seniorskich mówić w kontekście wykorzystania
środków unijnych z nowej perspektywy i zapewnienia uczestnictwa
osób starszych w tworzeniu regionalnych i lokalnych polityk senioralnych. Te dwie kwestie są zarazem kluczowe i pilne, i znalazły się
w tytule naszej konferencji.
Bardzo serdecznie chciałem powitać wśród nas pana ministra Pawła Orłowskiego z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, panią Marzenę Brezę – dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zastępcę Prezydenta Lublina – panią
Monikę Lipińską, panią Wiolettę Wilimską – dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także Wojciecha Zarzyckiego – zastępcę dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, czyli naszych dzisiejszych prelegentów. Witam wśród
nas przybyłych samorządowców – wójtów, burmistrzów, prezydentów
z Międzyrzecza Podlaskiego, z Aleksandrowa Łódzkiego, z Chodzieży,
pana Prezydenta Michała Gucia z Gdyni, a także gości z Tarnowa,
z Wieliczki, z Nysy, z Kluczborka. Wszystkich przedstawicieli samorządów bardzo serdecznie witamy. Ze względu na chęć zapewnienia

reprezentatywnej partycypacji bardzo serdecznie witam przedstawicieli
Rad Seniorów. To na Was stawiamy licząc na to, że będziecie w środowiskach lokalnych reprezentować seniorów przy tworzeniu polityki na
każdym szczeblu samorządu. Jednym z celów naszej konferencji jest
podsumowanie konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”.
Po powitaniach chciałbym od razu oddać głos panu ministrowi
Pawłowi Orłowskiemu. Chcielibyśmy, żeby przybliżył nam miejsce,
jakie zajmuje polityka walki z wykluczeniem i rozwoju kapitału społecznego seniorów w nowych ramach finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Powiedziałem wczoraj na konferencji
organizowanej przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, że jeśli się ciągle
nam mówi, że drugi raz taka szansa się już nie powtórzy, a równolegle
mówi się nam, że problemy demograficzne nabiorą szczególnej ostrości w perspektywie do roku 2020, czyli w tej perspektywie finansowej,
to oznacza to, że nie możemy przegapić tej szansy –myślę o seniorach,
ich szansach i ich problemach. Jak to wygląda w optyce rządu – poprosimy o pierwszą wypowiedź Pana Ministra.

PAWEŁ ORŁOWSKI

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Senatorowie, szanowni Państwo. Rzeczywiście czas jest świąteczny, więc chciałoby się mówić mniej o problemach. Zgadzam się z Panem Senatorem,
że tym bardziej się myśli w tym czasie o solidarności międzypokoleniowej, ale mniej o problemach. Ja jednak zacznę od problemów, bo żeby
uzasadnić działania przez nas planowane, podejmowane, także przez
samorządy w kontekście przyszłej perspektywy 2014-2020, to musimy
wyjść od diagnozy sytuacji. I o tym za chwilę dwa słowa. Oczywiście
z natury rzeczy moja wypowiedź będzie prezentowała tylko wycinek
polityki związanej ze wsparciem seniorów, także z ich aktywizacją zawodową, jako jednym z kontekstów, dlatego, że fundusze unijne w tym
dużym budżecie 2014-2020 nie są jedynym źródłem i nie powinny być
jedynym źródłem finansowania tej polityki. Patrząc na skalę zagadnień,
patrząc na fundusze unijne, na budżet 2014-2020 obracamy się w twar6

dym menu działań, które możemy podejmować. W szczególności szereg
zagadnień, odnoszących się już wprost do kapitału społecznego, dotyczy także polityk publicznych krajowych. Nie zmienia to faktu, że dla
budżetu 2014-2020 r., w szczególności dla europejskiego funduszu
społecznego, zagadnienia demograficzne, zagadnienia wsparcia polityki senioralnej są bardzo ważne. Za to też bardzo chciałbym podziękować i Panu Senatorowi i zespołowi - za troskę i za wkład również w tę
pracę. Państwo bardzo mocno trzymają rękę na pulsie, jeśli chodzi o te
zagadnienia. Na pewno więcej, jeśli chodzi o samą politykę publiczną,
krajową powie pani dyrektor Marzena Breza z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jako osoba bardzo kompetentna w tej dziedzinie i autorka wielu programów dotykających tych zagadnień. I wracając do
tego co już powiedziałem – do diagnozy - patrząc na główny cel Europejskiego Funduszu Społecznego widzimy, że jest nim zawsze efekt
zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, choć warto też podkreślić, że
w nowym budżecie poważnie potraktowano integrację społeczną. To
nam daje trochę szerszą możliwość spojrzenia na politykę społeczną
nie tylko w kontekście zatrudnieniowym. Ale wychodząc od kwestii
zatrudnienia i wychodząc od kwestii dzisiejszej stopy bezrobocia –
ostatnie dane z Narodowego Spisu Powszechnego pokazują, że względem roku 2002 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, poza rynkiem pracy zwiększyła się o 13%. Dzisiaj, bo patrzę jeszcze na dane
z 2012 roku, w Urzędach Pracy zarejestrowanych jest prawie 500 000
osób powyżej 50 roku życia. To jest mniej więcej 22% ogółu zarejestrowanych. Jeszcze niedawno ta grupa osób była grupą największą
wśród bezrobotnych na rynku pracy. Dzisiaj prawie 28% osób z tym
największym problemem na rynku pracy to niezatrudnione młode osoby. Ale kiedy spojrzymy na demografię, to z pewnością te proporcje
będą się zmieniały. Poza tym 22% osób bezrobotnych wśród (można
przyjąć tu taką ogólną nazwę ogólną) seniorów, to wciąż oczywiście
bardzo duży procent, który pokazuje, że jest to zagadnienie, na które
powinniśmy bardzo mocno zwrócić uwagę. I jednocześnie, mówiąc
o problemach, na to się nakłada drugi aspekt – średnio wykształcenie
w przypadku tej grupy jest niższe, niż w przypadku innych grup na
rynku pracy. Przechodząc do kapitału ludzkiego jako ważniejszego uję7

cia w kontekście rynku pracy, patrząc na umiejętności cyfrowe, patrząc
na umiejętność pozyskiwania informacji w bardzo szybko zmieniającym się świecie, patrząc na znajomość języków obcych, to rzeczywiście
ta grupa osób jest w dużo trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Pracując
nad innymi programami operacyjnymi, nie tylko tymi, które są zasilane
z Europejskiego Funduszu Społecznego, diagnozujemy, że dzisiaj osób
wykluczonych cyfrowo jest około 10 milionów w Polsce, z tego większość to osoby 50+. Przyczyny są oczywiste. Nie zmienia to faktu, że
także nie tylko w tym kontekście zatrudnieniowym, ale również samej
jakości życia musimy się skupić na kompetencjach cyfrowych m.in. po
to, aby włączyć w to osoby starsze. Ta sytuacja zwraca uwagę na to, że
powinniśmy jeszcze większy wysiłek wykonać walcząc z tymi negatywnymi trendami – z jednej strony liczba osób, z drugiej strony zagadnienia kapitału ludzkiego. I kiedy przejdziemy także do odsetka osób niesamodzielnych, zależnych – znowu z natury rzeczy, Państwu oczywiście
tego nie trzeba nawet specjalnie przedstawiać, Państwo macie tę świadomość - wśród tej grupy osób zależnych jest odpowiednio więcej. Co
to pokazuje? To pokazuje, że także w tym wymiarze - nie tylko rynku
pracy - choć to ma też takie odniesienie co do tzw. sektora srebrnej czy
białej gospodarki, na pewno zwiększy się presja na potrzeby związane
z usługami opiekuńczymi, zarówno tymi instytucjonalnymi jak i poza
instytucją. I patrząc na diagnozę, na to, w jakim stanie jesteśmy dzisiaj,
od tego wychodzimy konstruując nowy budżet 2014-2020 r. Chciałbym też Państwa zapewnić, że nie jest tak, że dzisiaj sobie uświadamiamy ten stan rzeczy, także w aktualnej perspektywie, a będziemy realizować ją do 2015 roku. Bo choć budżet nazywany jest 2007-2013 r., to
wsparcie unijne z tego budżetu będzie udzielane do końca 2015 roku.
A więc będą nam się nakładały dwa budżety. Zakładamy, liczymy na
szybko przekazane środki z nowego budżetu. To jednak wymaga jeszcze negocjacji z Komisją Europejską, a jak Państwo wiecie, dopiero
kilkanaście dni temu Parlament Europejski przyjął rozporządzenia
w tej sprawie. One tak jak w polskim systemie prawnym wymagają
aktów wykonawczych, no a potem czeka jeszcze cały pakiet formalnych już negocjacji z Komisją Europejską. Zakładamy bowiem, że do
końca 2013 roku Rada Ministrów przyjmie wszystkie programy opera8

cyjne i tzw. umowę partnerstwa jako główny akt wiążący nas z Komisją
na czas realizacji kolejnego budżetu. Patrząc bardzo rzetelnie widzimy,
że wsparcie z nowej perspektywy będzie nie wcześniej niż w 3-4 kwartale. Oprócz działań podejmowanych na ryzyko kraju, na to ryzyko
budżetowe przed zatwierdzeniem programów, w szczególności jeżeli
chodzi o teraźniejsze działania skierowane do grupy, która ma najtrudniejszą sytuację na rynku pracy, czyli osób młodych, wszystkie pozostałe działania będą rozpoczynane sukcesywnie w kolejnej części roku
2014. Jak powiedziałem, wciąż realizujemy wsparcie z perspektywy
2007-2013 r. I tutaj, w tym budżecie działania skierowane do osób 50+
w szczególności pod kątem aktywizacji zawodowej to zagadnienie horyzontalne. To znaczy, że każde działanie, które jest skierowane do
beneficjentów, osób indywidualnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest działaniem dostępnym dla osób 50+. Jako kryterium horyzontalne wszystkie działania podkreślają potrzeby kierowania wsparcia dla osób 50+. Nie są one nigdzie wykluczone, a więc
wszystkie działania związane z aktywizacją np. związaną z rynkiem
pracy są i mogą być dostępne także dla osób 50+. Dla Państwa wiedzy
informacja, jak ten stan wygląda dzisiaj. Do końca pierwszego półrocza
2013 r., wg najświeższych danych, rozpoczęło udział w projektach 321
tysięcy osób starszych. Część projektów jest kontynuowana, część
z nich to projekty zakończone. Osoby starsze definiuję tutaj jako osoby 50+. I tutaj jest już, żeby wejść bardziej w klimat świąteczny – trochę
więcej informacji optymistycznych, oprócz tych problemów, od których rozpocząłem. Po pierwsze działania upowszechniające, wskazujące na problematykę osób starszych, na ich problemy na rynku pracy,
na ich problemy związane z integracją społeczną, na zagadnienia demograficzne sprawiają, że coraz więcej osób też przystępuje do projektów. Bo pamiętajmy o tym, że przecież wymaga się takiej aktywnej
postawy także od osoby objętej wsparciem. My nie jesteśmy w stanie
nikogo zmusić do udziału w projektach. Co więcej, nie zawsze same
instytucje są odpowiednio świadome, żeby kierować to wsparcie dla
osób 50+. Ale ten skok ilościowy jest dosyć poważny, porównując ze
stanem z 2012 roku liczba osób starszych biorących udział w projektach zwiększyła się o 50 000 osób. Najwięcej przybyło w ramach pro9

mocji integracji społecznej, ale także obserwujemy bardzo duże liczby
osób w działaniach związanych z kadrami gospodarki czy z rynkiem
pracy otwartym dla wszystkich. I kolejną dobrą, optymistyczną informacją jest fakt, że efektywność zatrudnieniowa wśród uczestników
w wieku 50 – 64 lata, którzy zakończyli udział w projektach z programu „Kapitał ludzki” wyniosła ponad 50%. Dokładnie 51,5%. To jest
bardzo wysoki wskaźnik. Przypomnę tylko, że wśród osób młodych
on jest również bardzo duży, wynosi około 46%. Czyli jak widać, choć
ten kapitał ludzki, o czym mówiłem wcześniej nie jest najsilniejszą stroną w przypadku osób starszych, to jednak pokazuje efektywność zatrudnieniową, pokazuje, że jest tu wiele osób, które przystąpiły do
projektów, że jest wielka wola, żeby swoją sytuację na rynku pracy
zmienić. Przy okazji odniosę się też do wątku pobocznego – mogę
Państwa o tym zapewnić, że wokół Europejskiego Funduszu Społecznego narosło dużo stereotypów i mitów, że to są działania i pieniądze,
mówiąc kolokwialnie przejedzone. No ale właśnie, od 2012 roku każde
działanie związane z aktywizacją zawodową może być realizowane tylko pod warunkiem wykazania właśnie efektywności zatrudnieniowej.
To znaczy, że nie ma projektów, w których efektem nie jest ostatecznie
podjęcie zatrudnienia. Jeśli do projektu przystępuje beneficjent, który
otrzymuje finansowanie publiczne, musi spełnić wskaźnik zatrudnieniowy wskazany w programie. Jeśli go nie spełni, to zwraca część środków, proporcjonalnie do celu, którego nie wykonał. Wszystkie działania z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzą do realnego
zatrudnienia. Są obarczone tym wskaźnikiem i nie ma już sytuacji jaką
mieliśmy na początku perspektywy w Europejskim Funduszu Społecznym, gdzie na aktywizację zawodową były przeznaczane dosyć duże
środki, a mimo to, nie kończyło się to jakimś specjalnym efektem.
Takiej sytuacji dzisiaj nie ma i o tym warto pamiętać. Dla mnie, dla
Państwa tą bardzo optymistyczną informacją jest to, że właśnie dla
osób starszych ta efektywność jest relatywnie duża.
Przechodząc już płynnie do kolejnej perspektywy – 2014-2020 r.,
pragnę Państwa zapewnić, potwierdzając słowa pana senatora, że
w przypadku nowego budżetu, do którego znowu osoby 50+ mają
dostęp, mogą być one wspierane we wszystkich działaniach Europej10

skiego Funduszu Społecznego, oprócz osobnej linii budżetowej. Państwo pewnie słyszycie dyskusje o tzw. inicjatywach dla młodych, czyli
działaniach dedykowanych dla młodych. Do wszystkich działań Europejskiego Funduszu Społecznego horyzontalnie dostęp mają osoby
starsze. Ale właśnie z racji tych potrzeb, które również wskazywał pan
senator - z jednej strony związanych z koniecznością aktywizacji zawodowej, z wydłużonym okresem pracy, a z drugiej strony z zagadnieniami społecznymi, z integracją społeczną - oprócz wsparcia horyzontalnego są zaprojektowane, dedykowane działania dla osób starszych, dla
osób 50+. Program „Wiedza, edukacja, rozwój” jest programem krajowym, zasilonym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz
niego będziemy mieli 16 programów regionalnych, które także zawierają Europejski Fundusz Społeczny. Większość tego wsparcia jest indywidualnym wsparciem w programie krajowym, wsparciem reform,
wsparciem instytucjonalnym i dla systemu. Jeśli chodzi o program
„Wiedza, edukacja, rozwój”, to został tam zaprogramowany priorytet
dla osób starszych – „zdrowe, aktywne starzenie się”. To, co jest jego
treścią, to przede wszystkim poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa, wykrywalności chorób pracy, pilotaż programów profilaktycznych, kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, ale w odniesieniu do osób starszych. To też działania przygotowywane przez
Ministerstwo Zdrowia – pilotaż programów profilaktycznych, także
działania świadomościowe, związane z upowszechnianiem idei aktywnego, zdrowego starzenia się, tworzenie sieci współpracy na rzecz aktywności zawodowej i zatrudniania osób w wieku 50+. To są również
zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem, z budowaniem świadomości także w małej, średniej, dużej przedsiębiorczości dotyczącej zatrudniania, czy też działania systemowe związane z wypracowaniem
rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, o czym już wspomniałem
i cała działalność analityczna i badawcza, związana z badaniami nad
starzeniem się, z sytuacją osób starszych. To wreszcie upowszechnianie
tych wyników tak, aby nasi pracodawcy, nasi przedsiębiorcy, nasze instytucje mogły z nich korzystać. Także w programie krajowym, tu
w szczególności pod egidą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
planowane jest opracowanie kompleksowego programu aktywizacji
11

osób powyżej 50 roku życia. Mamy dużo doświadczeń dobrych z tej
perspektywy, konkretnych modeli inkubatorów, także działalności gospodarczej osób 50+. O tym Państwu nie powiedziałem, ale w ramach
dzisiejszego budżetu aktywizacji zawodowej i wsparcia, na rynku pracy
kilkanaście tysięcy działalności gospodarczych jest prowadzonych
przez osoby 50+ naprawdę z powodzeniem, myślę, że dzięki doświadczeniu życiowemu, ale też i dzięki dotacji, dzięki całemu wsparciu
w opracowaniu biznesplanu właśnie sfinansowanemu z Europejskiego
Funduszu Społecznego. I to oczywiście są działania systemowe, pozwalające na lepszą politykę publiczną wobec osób starszych, na cały
monitoring, także na rynku pracy. Oprócz tego, co oczywiste, nie możemy się skupić tylko na działaniach systemowych, potrzebujemy też
bardzo konkretnego wsparcia już bezpośrednio kierowanego do osób
50+. W nowej perspektywie następuje decentralizacja Europejskiego
Funduszu Społecznego do działań systemowych na poziomie krajowym, działań wobec indywidualnych osób, a więc wobec indywidualnych obywateli 50+ w ramach programów regionalnych. 72% Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się w programach
regionalnych, dlatego, że te zagadnienia mają swoje regionalne zróżnicowania. Lepiej, łatwiej, szybciej zdiagnozować potrzeby na lokalnych
rynkach pracy na poziomie regionalnym. A dzisiaj wydaje się, że marszałkowie, instytucje regionalne mają już po tych kilku perspektywach,
kilku budżetach bardzo duży potencjał instytucjonalny, który służy
temu, żeby się fachowo tymi działaniami zajmować. W ramach regionalnych programów operacyjnych mamy kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zdobycie nowych, zmiany, podnoszenie kwalifikacji,
w tym wspomnianych cyfrowych, postrzeganych jako deficyt w przypadku osób starszych. Te działania będą kierowane także do osób po
50. roku życia, w szczególności tych, które mają problem z dostosowaniem się do modernizującej się dziś gospodarki. Będą dotyczyły także
przekwalifikowania się osób starszych pracujących w trudnych warunkach. Jasnym jest też to, że często z racji wieku nie jesteśmy w stanie
świadczyć dalej pracy w określonym miejscu zatrudnienia, a potrzeba
zmiany kwalifikacji wynika z naszego stanu fizycznego. Europejski
Fundusz Społeczny będzie pomagał w przekwalifikowaniu się, w na12

bywaniu przez osoby 50+ nowych kwalifikacji, które będą uwzględniały umiejętności i stan zdrowia. Także w ujęciu drugim, z punktu widzenia integracji społecznej, usług społecznych i polityki społecznej
będzie możliwe, również w regionalnych programach operacyjnych,
działanie związane z systemem opieki nad osobami niesamodzielnymi
w podeszłym wieku, opieki zdrowotnej, rehabilitacji medycznej dla
osób starszych, także jeżeli chodzi o środowiskowe formy pomocy
i samą pomoc. Można więc powiedzieć, że na to, co jest często przedmiotem zainteresowania Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, co nie raz podnosi Pan Senator w swoich wypowiedziach, czyli
na kontekst usług opiekuńczych, będzie bardzo duża presja, jeśli chodzi o rozwój tego sektora. Do tego zagadnienia będziemy musieli podejść w dwóch wymiarach. Z jednej strony w ramach części pakietu
aktywizacji, dla opiekuna, dla osoby, która chce wrócić na rynek pracy
będziemy mogli sfinansować usługę opiekuńczą wobec osoby niesamodzielnej, tak jak dzisiaj to robimy na przykład w kontekście usług
żłobkowych czy przedszkolnych. Tu będziemy mogli poprzez aktywizację zawodową opiekuna wspomóc usługi opiekuńcze. Co więcej,
będziemy też wspierać nabywanie kwalifikacji związanych z realizacją
usług opiekuńczych. To też można sfinansować z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale co więcej - nie tylko wspieramy bezpośrednio
rynek pracy, ale także zagadnienia integracji społecznej. W związku
z tym będzie też możliwość sfinansowania samych usług opiekuńczych
wobec beneficjentów. Bo dzisiaj jest to oczywiście zadanie własne samorządu, ale nie zawsze budżety pozwalają na to, żeby taką usługę
sfinansować. Instytucjonalnie samorząd będzie teraz mógł się ubiegać
o sfinansowanie usługi opiekuńczej w szerszym pakiecie. Również
same osoby, które takiej usługi wymagają, będą mogły ubiegać się
o wsparcie. Widać więc z kilku stron, że w różnym ujęciu patrzymy na
rozwój tego sektora. I wrócę jeszcze na chwilę do programu krajowego, na to pewnie także i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej będzie
zwracało uwagę, pani dyrektor także – patrząc kompleksowo na zagadnienie osób starszych, będzie możliwe w ramach programu krajowego
sfinansowanie działań mających na celu ostateczne rozwiązania systemowe dotyczące usług społecznych i zdrowotnych dla osób niesamo13

dzielnych, niepełnosprawnych, osób starszych, także związanych z realizacją usług na rzecz osób wykluczonych społecznie. I tu też jest
wielka rola funduszy unijnych. One często pozwalają sfinansować, uruchomiają pewne procesy, które na stałe wchodzą do naszej polityki
publicznej, do tego, jakie działania podejmują ze środków krajowych
ministerstwa. Więc z pewnością na to zwrócimy szczególną uwagę.
I kończąc – na pewno Europejski Fundusz Społeczny będzie także
działał w dziedzinach białej gospodarki. Nowy rynek, cały nowy zakres
usług, które mogą być świadczone wobec osób starszych widzimy też
w pozytywnym kontekście rozwoju gospodarczego. Na to też będziemy chcieli położyć nacisk w Europejskim Funduszu Społecznym. Szereg zagadnień kierowanych do np. grup osób niepełnosprawnych będzie z istoty rzeczy dotyczyła także osób starszych, u których często
występują niepełnosprawności ruchowe. Na przykład patrząc na zagadnienia projektowania uniwersalnego, widzimy, że one będą dotyczyły w jakiejś mierze również osób starszych. A to ma być już zasada
horyzontalna projektowania inwestycji nie tylko w Europejskim Funduszu Społecznym, ale w całym pakiecie budżetu 2014-2020.
Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę przybliżyć Państwu
temat, mam świadomość, że mówiąc nowomową unijną, ale wybaczcie Państwo, taki jest język rozporządzeń unijnych i nie zawsze on jest
zrozumiały. Jeśli będą Państwo mieli jeszcze pytania, to postaram się
odpowiedzieć na nie w sposób bardziej przystępny. Mam nadzieję, że
chociaż trochę przekonałem Państwa, że Europejski Fundusz Społeczny
przywiązuje szczególną uwagę do zagadnień senioralnych, tak w kontekście społecznym, czy zatrudnieniowym, jak w kontekście zdrowotnym. A sądzę, że w szeregu innych ministerstw, które zajmują się już
kompleksową polityką wobec osób starszych – w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, w Ministerstwie Zdrowia - że ta świadomość wyzwań związanych z demografią jest ogromna. Chętnie będziemy korzystali z doświadczeń Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Myślę
też, że będziemy pełnili taką dobrą rolę strażniczą Zespołu, który nie
dałby zaprogramować tak perspektywy budżetowej, aby nie było tam
odpowiedniego wsparcia dla osób starszych. Bardzo dziękuję.
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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Pan Minister oczywiście wspomina nasze wcześniejsze wspólne
posiedzenia i moje wizyty u niego. Nasze, tzn. Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Nim oddam głos Pani Dyrektor chciałem
się przed Państwem wytłumaczyć. Bo miałem wrażenie zarówno
wczoraj, na tym dużym spotkaniu, ale i podczas wszystkich innych,
że mówienie np. o środkach unijnych i mówienie o pracy osób starszych, spotyka się z niechęcią. I warto się zastanowić dlaczego tak się
dzieje, co się stało z etosem pracy, co się stało z nami, że praca jest
odbierana jako dopust boży i straszny ciężar, coś z czego należałoby
jak najszybciej zrezygnować i wreszcie „pożyć”. Tymczasem akurat
doświadczenia wielu z tych, którzy przechodzą na emeryturę są inne.
Bez pracy często nie mogą znaleźć nowego celu w życiu i gasną.
Szczególnie to się przytrafia niestety panom, bo panie mają szersze
spektrum zainteresowań. Ale też chciałem powiedzieć o tym, że praca dla osób starszych idących za nami, za wami, seniorami stanie się
też koniecznością. Przy zarobkach 3,5 tys. zł brutto miesięcznie, a nie
wszyscy przecież tak mają, emerytura wg starego systemu wynosiłaby
2 700 zł, wynosiła właściwie w ubiegłym roku, a wg nowego 1700 zł.
Więc ci, którzy już mają emeryturę mogą się uważać za szczęściarzy.
Ci, którzy dopiero będą mieli emeryturę, będą musieli wkalkulowywać to, że może nie na cały etat, może nie w pełni, ale tak długo jak
się da, warto będzie i trzeba będzie pracować. I trzeba się do tego
pozytywnie usposobić. Dlatego te programy ministerialne, z wykorzystaniem środków unijnych, taką wagę przykładają do zatrudnienia.
Jest jeszcze jeden aspekt – dziś Pan Minister mówił o 28% bezrobotnych wśród młodych i 22% wśród starszych 50+, ale za chwilę
każdy, kto zna rzeczywistość w gimnazjach, a tu są samorządowcy,
którzy znają rzeczywistość w szkołach ponadgimnazjalnych, a nawet na studiach – za chwilę tych osób wchodzących na rynek pracy
będzie zdecydowanie mniej. Za chwilę, to znaczy w perspektywie
każdego roku, więcej ta luka będzie się powiększała. Stąd też dobra
wiadomość dla nas – staniemy się cenni jako seniorzy, staniemy się
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ważni na rynku pracy, staniemy się poszukiwani. Ci, którzy są dużo
dalej w tym procesie demograficznym, np. Niemcy, mają dzisiaj takie
zjawisko, że do seniorów się dzwoni i namawia ich, żeby przyszli
do pracy. Chociaż na ćwierć etatu, chociaż na pół, ale żeby przyszli,
żeby pomogli. I to jest przed nami. Może to zupełnie inna, ciekawa
przecież i całkiem dobra rola dla tych seniorów, którzy mają siłę
i zdrowie, żeby pracować. Pani Dyrektor Breza zapewne będzie się
mniej koncentrowała na zatrudnieniu, a więcej na tej drugiej części,
która powiem szczerze, dominowała w programach konkursowych –
na części aktywizującej, na części bardzo silnie wpływającej na jakość
życia seniorów. Pani dyrektor, jak Pani postrzega możliwości skorzystania z środków Unii Europejskiej na realizację tych aktywizujących
części i polityki senioralnej? Bardzo proszę.

MARZENA BREZA,

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze –
bardzo dziękuję za zaproszenie. Po wstępie Pana Ministra trudno mi
będzie mu dorównać, zresztą nie mam takich aspiracji. Natomiast
w swoim wystąpieniu, korzystając z tego, że w audytorium są godni
i znamienici przedstawiciele samorządów, chciałabym zwrócić uwagę
na kilka takich bardzo horyzontalnych spraw. I wydaje mi się, że ten
czas, który Pan Przewodniczący wybrał do tego, żeby ogłaszać konkurs
- bo oczywiście rozumiem, że to w ramach prezentów świątecznych
wszystko się dzieje - jest szczególnie ważny, bo takim naprawdę bardzo
ważnym prezentem siedmioletnim jest niewątpliwie nowa perspektywa
finansowa, o czym się Państwo przekonali w poprzednim wystąpieniu
Pana Ministra. Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że teraz
już się nic nie może dziać z przypadku, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę wobec osób starszych. Jeśli spojrzą Państwo na wykres – linia
trendu wzrostu udziału osób starszych 60 i 65+ to tempo w ciągu
najbliższych 10 lat, czyli tak naprawdę do 2020 roku jest zdecydowanie
szybsze, będzie najszybsze w porównaniu do tego, co się będzie działo
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w kolejnych 15 latach. Krótko mówiąc, ta wzrostowa linia jest bardziej
nachylona w tym czasie, kiedy mamy środki z kolejnej perspektywy do
2020 r.
(slajd nr 1, str. 24)
To stanowiło podstawę do zastanawiania się w Ministerstwie Pracy,
oczywiście w ścisłych wielowątkowych i długoterminowych rozmowach z Ministerstwem, wtedy jeszcze Rozwoju Regionalnego. W Ministerstwie staramy się, żeby polityka, która jest dedykowana osobom
starszym, czy to w kontekście zatrudnienia, czy szeroko pojętej aktywności była tą evidence based policy, czyli żeby były konkretne argumenty,
które za tym przemawiają. Poniżej mamy dane, z którymi tak naprawdę
nikt, czy to polityk samorządowy, czy polityk rządowy, nie dyskutuje.
Jeżeli chodzi o samą sytuację demograficzną, Państwo wiedzą to najlepiej, że to zróżnicowanie występuje w całej Polsce w trochę różnym
tempie.
(slajd nr 2, str. 25)
Oczywiście mamy tzw. najstarsze i najmłodsze miasta, mamy najstarsze i najmłodsze regiony – przyciemnione są te najstarsze obszary,
czyli województwo łódzkie, śląskie czy świętokrzyskie. Mediana wieku,
czyli wartość środkowa wieku mieszkańca Łodzi w Polsce jest tą najwyższą. To są te regiony, w których upatrujemy bardzo konkretnych
działań dla osób starszych. Można powiedzieć, że o ile w polityce senioralnej bardzo dużo się zaczęło dziać od ubiegłego roku i szczególnie
w tym roku - są na sali Państwo, którzy z nami współpracują w ramach
Rady ds. Polityki Senioralnej, wiedzą o tym doskonale, że te działania
zostały zintensyfikowane, bo już naprawdę nie można było czekać - to
działania, które są planowane na poziomie centralnym są jedną z możliwości, jedną z dróg i metod, które pozwolą na efektywne realizowanie
polityki publicznej. Natomiast niewątpliwie udział samorządów jest tutaj szczególny. Ten głos, który otrzymujemy z samorządów, jest dla nas
bardzo ważny, zarówno ten bilateralny, jak ten, który się odzwierciedlił
tak bardzo namacalnie w szczególnym dla nas czasie, czyli czasie konsultacji regionalnych programów operacyjnych na następną perspektywę.
I oczywiście my w Ministerstwie Pracy, szczególnie w departamencie,
który jest dedykowany seniorom zwracamy uwagę, czy w ogóle ten temat
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osób starszych występuje we wszystkich regionach. Otóż nie wszystkie
jeszcze projekty regionalne do nas trafiły. Mówię to do Państwa właśnie
teraz, bo to jest ten czas, kiedy można jeszcze wpłynąć na to, co się zdarzy po stronie Państwa urzędów marszałkowskich, jeżeli chodzi o nową
perspektywę finansową. Nie jest żadną tajemnicą i zapewne pan minister
też ma taką świadomość, że otrzymujemy programy, w których w ogóle
nie ma słowa demografia, nie ma słowa starzenie. Nawet jak zrobimy,
mówiąc o wykluczeniu cyfrowym, „ctrl F” („szukaj”), to nie ma. To znaczy, że te obszary są w ogóle niezidentyfikowane, nie ma tej świadomości
na poziomie regionalnym. Możemy oczywiście realizować programy ze
środków budżetowych i to robimy od 2012 r., i będziemy kontynuować,
tak jak to robimy w tym roku i będziemy robili w przyszłym, natomiast
jeżeli tego zrozumienia nie będzie przy okazji tak gigantycznych środków finansowych - przypominam, o tym też powiedział pan minister
– 75% trafia do regionów a 25% tych wszystkich środków trafia tylko
na poziom krajowy – to nic z tego nie będzie. Można powiedzieć, że to
jest ten szczególny moment na linii porozumienia pomiędzy tym co się
dzieje w poszczególnych ministerstwach a regionami. Oczywiście ten
obszar, którym trzeba się zainteresować, to nie tylko dane statystyczne
nasze, krajowe i przeróżne porównania, z którymi my się zestawiamy,
jeżeli chodzi o Polskę jako kraj członkowski UE, bo cały czas jeszcze jesteśmy jednym z najmłodszych krajów, ale za 10-15 lat będziemy jednym
z najstarszych. Komisja Europejska próbuje nam też pokazać – i na to
też potrzeba było czasu, że w tej tragicznej sytuacji, cytując pana senatora
Augustyna „srebrne tsunami” ma nie tylko negatywne konotacje w sensie silnego przyrostu osób starszych w społeczeństwie, ale może mieć
też pozytywne konsekwencje. W pakiecie socjalnym Komisja Europejska
już w lutym nam wskazała i to jest zrozumiałe, że obszar, o którym teraz
mówimy, i dla nas i dla przedstawicieli różnych lokalnych samorządów,
generuje konkretne miejsca pracy. W tym pakiecie Komisji Europejskiej,
o którym wspominamy, mówi się szacunkowo o 2,8 mln miejsc pracy,
o tym, że efekt starzenia w całej Europie będzie w stanie wygenerować
tyle miejsc pracy. Mając z jednej strony zestawienia krajowe, z drugiej
informacje, które płyną od autora i tych, którzy dysponują środkami
europejskimi, trzeba było podjąć takie działania, które zrealizują to, co
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jest oczekiwane ze strony polityki europejskiej, w zderzeniu oczywiście
z danymi krajowymi. Stąd też postawienie w ramach priorytetu aktywne
i zdrowe starzenie się w ramach nowej perspektywy na kwestie usług opiekuńczych, przygotowania i wykorzystania potencjału osób 50+ było dla
nas głównym celem. Chciałabym się z Państwem podzielić jeszcze pewną
świeżą sprawą, którą nam się udało w Ministerstwie Pracy przygotować,
a mianowicie kiedy spotkaliśmy się tutaj z Państwem w ubiegłym roku,
to usłyszeli Państwo o poziomie aktywności wśród seniorów polskich, że
jest on najniższy w porównaniu do wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Zajmujemy 27. miejsce, patrząc tylko i wyłącznie na aktywność osób
55+. Skoro mieliśmy taką statystykę, zdecydowaliśmy się w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej w ramach polityki senioralnej znowu spojrzeć
na to regionalnie, tak, żeby mając na uwadze to, że duża część środków
będzie trafiać ze środków europejskich do regionów, żeby to też w sposób regionalny pokazać. Tym się interesuje już sama Komisja Europejska i OECD - organizacja z Paryża, która zajmuje się wykorzystaniem
potencjału gospodarczego, w tym kapitału społecznego. Stąd też dla nas
było ważne, żeby pokazać w odniesieniu do regionów, że się różnimy.
Zaraz to pokażę na mapach. Dlaczego na tym się skupiam? Aktywność
jest źródłem tego, żeby być, aktywność szeroko pojęta, ta społeczna
i zawodowa wpływa na poziom zadowolenia, jest generalnie pozytywnie
skorelowana. Im ktoś jest bardziej aktywny, tym więcej korzysta z życia
i czuje więcej satysfakcji. Oczywiście, przepraszam za to stwierdzenie,
w krajach, które mają wyższe dochody w przeliczeniu na jedną osobę, ten
wskaźnik jest większy. Można powiedzieć, że te osoby już się nie zajmują
tylko liczeniem co do grosza swojego budżetu miesięcznego, ale mogą
zająć się innym rodzajem aktywności, co w konsekwencji działa in plus.
Jeżeli chodzi o ujęcie regionalne, to jak Państwo zobaczycie - im ciemniej
na mapach, tym lepiej.
(slajd nr 3, str. 26)
I są cztery obszary, które realizowaliśmy zgodnie z tymi, które wyznaczyła Komisja Europejska dla wszystkich krajów.
W obszarze zatrudnienia najbardziej wyróżnia się część wschodnia.
Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego akurat znalazło się tu województwo świętokrzyskie czy lubelskie, choć mogłoby się wydawać
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inaczej. Ano dlatego, że tam działają bardzo dobre projekty dla aktywizowania osób 50+ . I te dane, o których mówił dzisiaj Pan Minister
nie biorą się znikąd. Jeżeli chodzi o szczegóły, to Państwo je znajdą
w wersji pełnej na naszej stronie www.senior.gov.pl .
W obszarze aktywności społecznej znów widać, że tam, gdzie ciemniej, tam lepiej. Mogą Państwo zatem teraz porównywać swoje regiony
i udział seniorów w życiu społecznym.
(slajd nr 4, str. 27)
Jeżeli chodzi o kwestie niezależnego funkcjonowania, czyli bardziej
samodzielnego funkcjonowania i kondycji zdrowotnej, to można powiedzieć, że najlepsze województwa są trochę porozrzucane – mazowieckie zwykle jest w tych ciemnych, dobrych regionach, ale też bardzo
często pojawia się województwo pomorskie czy wielkopolskie.
(slajd nr 5, str. 28)
Kolejny slajd pokazuje przygotowanie otoczenia do wykorzystania potencjału osób starszych. Bo mówienie o środkach europejskich
w oderwaniu od tego bardzo ważnego kontekstu, jakim jest potencjał
osób 50+, których wiek naprawdę nie determinuje tego, że nie powinni
być zatrudniani, nie jest żadną determinantą. Ich potencjał, ich kwalifikacje i doświadczenie mają być tym, co będzie stanowiło ogromny
plus dla rynku pracy. I trzeba analizować sytuację osób 50+ w szerszym
kontekście niż tylko w kontekście wieku i tego, czy są w stanie szybciej
wchłaniać nowe informacje, szybciej się uczyć.
(slajd nr 6, str. 29)
Teraz muszę powiedzieć o Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej. Jest to nasze doświadczenie ostatnich miesięcy i tutaj odczuliśmy bardzo duże zrozumienie m.in. ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury.
Te kilka resortów bardzo nas wspierało w przygotowaniu dokumentu
rządowego.
(slajd nr 7, str. 30, slajd nr 8, str. 31)
To są Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej, które mają być
przyjęte jeszcze w tym roku. Naprawdę to jest dla nas bardzo motywujące, kiedy patrzymy na rekomendacje, które są tutaj zawarte. Ten
czasookres, który został tutaj przyjęty, oczywiście nie jest przypadkowy,
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on też jest związany z nową perspektywą finansową, i bardzo nas cieszy
to, że odnajdujemy wiele elementów Założeń w regionalnych programach operacyjnych. Nie chciałabym tutaj nikogo dyskryminować i nie
będę wymieniać, które regiony nam się szczególnie podobają w kontekście wykorzystania środków europejskich, bo ono naprawdę jest
różne w poszczególnych regionach. Dla nas najważniejsze oczywiście
jest odzwierciedlenie tego, co jest naszą wizją w stosunku do tego, co
jest wizją regionu. Jeżeli tych połączeń nie będzie, to trudno jest realizować kompleksową politykę senioralną. Te obszary i cały dokument
znaleźć można na stronie www.senior.gov.pl .
Teraz kilka słów o kwestiach dla nas bardzo ważnych. W czasie,
gdy przygotowywaliśmy założenia długofalowej polityki senioralnej,
równolegle przygotowaliśmy dokument „Program 50+ Solidarność
Pokoleń”. W tym dokumencie zobaczycie Państwo szczególny nacisk
położony na zdrowie, na aktywność społeczną, częściowo na aktywność zatrudnieniową, natomiast to, czego Państwo nie znajdą w aktywności zatrudnieniowej, znajduje się w komplementarnym dokumencie
„Program 50+”. On również jest przedkładany teraz do akceptacji
Rady Ministrów. W tym dokumencie staraliśmy się zwrócić szerszą
uwagę na kwestie relacji międzypokoleniowych. To, że w projektach
pojawiają się młodsze i starsze osoby jest szczególnie ważne, to że
mówimy o rosnącym udziale osób 50+ w projektach jest ważne. Coraz
częściej na ulicy, w przychodni, w pracy, w domu będziemy spotykać się
z osobą 60+. I to jest pewną normą. Ta norma musi być przygotowana
zarówno po stronie pracodawcy jak i samego pracownika. Podobnie
jak przygotowanie do współpracy i współdziałania z osobą starszą.
Stąd też kwestia świadomościowa jest niezmiernie ważna i będziemy
ją poruszać w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłej pespektywie finansowej.
(slajd nr 9, str. 32, slajd nr 10, str. 33)
Kwestia godzenia życia zawodowego z rodzinnym - Pan Senator
o tym wielokrotnie mówił. Oczywiście musimy odejść od modelu pokazującego, że godzenie życia zawodowego to godzenie np. opieki nad
dzieckiem z pracą zawodową 30-latka czy 40-latka. Bo tak naprawdę
godzenie życia zawodowego z rodzinnym dotyczy osoby 50+, 60+,
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która ma np. zobowiązania wobec swojej matki, czy ojca, czy kogoś
innego, bliskiego z rodziny. To jest szeroko pojęte godzenie ról zawodowych i rodzinnych. I tutaj szczególnie we współpracy z naszym
departamentem zajmującym się polityką rodzinną, bo chcemy też mieszać te nasze działania, żeby osoby 50+ pojawiały się również w tych
ośrodkach, które tworzymy dla dzieci 0-3, będziemy współpracować
z Państwem, z samorządami. Takie mamy plany.
(slajd nr 11, str. 34)
Natomiast o profilaktyce i programach profilaktycznych mówił już
Pan Minister. To jest dla nas szczególnie ważne w kwestii zrozumienia
pozostawania w dobrym zdrowiu przez dłuższy czas. To, co powiem
jest oczywiście trywialne - to, jaka jest nasza kondycja w wieku 60 lat
czy 65+ zależy od tego, jak żyjemy, jak pracujemy, czy się angażujemy,
jak wygląda również nasza aktywność ruchowa. I żeby utrzymać budowanie polityki konkretnych instrumentów w oparciu o konkretne dane,
to będziemy kontynuować badanie SHARE, które jest dedykowane
osobom 55+.
Na koniec wspomnę jeszcze o tym, co jest dla nas ekstremalnie
ważne, czyli o rozwiązaniach systemowych, służących zmniejszeniu deficytu usług opiekuńczych, który jest identyfikowany na każdym możliwym poziomie i o tym, żeby wykorzystać ten deficyt na utworzenie
szerokiego rynku usług opiekuńczych i zestawu pewnych kwalifikacji,
które są potrzebne w zależności od długości życia i stanu zdrowia
osoby starszej. Ale osoba 60+, osoba 70+, osoba 75+, osoba 80+
to są różne osoby, o różnej kondycji zdrowotnej. Tak naprawdę nie
potrzeba bardzo wykwalifikowanych osób, które mogłyby nam utrzymać w aktywności osoby 65, 70 czy 75+, bo tam jest potrzeba usług
bardziej asystenckich. Stąd też stworzenie zestawu kwalifikacji i pewnych standardów opieki nad taką osobą jest naszym głównym celem
w ramach środków z EFS. Chodzi o wypracowanie standardu, który by
doprowadził do reformy w tym zakresie i wypracowanie standardu dla
kształcenia kadr, w tym – i tutaj tego nie ukrywamy – wykorzystanie
potencjału osób 50+, które z jakichś powodów, najczęściej dlatego, że
muszą się opiekować osobą starszą pozostającą w domu, zdezaktywizowały się i w ten sposób znalazłyby oficjalne zatrudnienie, i nieko22

niecznie tylko i wyłącznie do opieki nad członkami rodziny, ale też nad
kimś z zewnątrz. Bo jeżeli to są usługi asystenckie, a to się już dzisiaj
dzieje, o tym nas informuje sektor prywatny głównie z dużych miast,
to tak naprawdę już są zsieciowane poszczególne dzielnice, w których
opiekunka za przysłowiowy 1 zł z telefonem komórkowym wie, że
dzisiaj obsługuje jedną konkretną dzielnicę i jedzie od osoby, z którą
ma umowę na dwie godziny do innej, której poświęca trzy godziny,
i taki robi jej się ośmiogodzinny dzień pracy. To jest pewien standard,
który powinien funkcjonować. Dziękuję bardzo.
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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dziękujemy bardzo pani dyrektor. Ja jeszcze chcę, zanim oddam
głos Panu Ministrowi, naciągnąć Panią Dyrektor na coś jeszcze, żebym
ja tego nie musiał mówić. Takie hasło, które tu wszystkich na pewno
elektryzuje jak ASOS…, o tyle ważne z punktu widzenia informacji,
które mi Pani Dyrektor wczoraj przekazała. Program aktywizacji społecznej osób starszych. Pani Dyrektor powie dwa słowa?

MARZENA BREZA,

Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej
Oczywiście. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych również został zaplanowany na okres 7 lat. Czyli
wszystkie programy, które są teraz realizowane pod patronatem Ministerstwa Pracy, ale są to programy rządowe, czyli i założenia długofalowe polityki senioralnej i nowa perspektywa finansowa i ASOS są
w perspektywie siedmioletniej. I tutaj znowu bez Państwa udziału i bez
rozpowszechnienia tej wiedzy, że są środki, a jest ich w 2014 roku 40
mln zł, nie damy rady. Proszę Państwa - nie mam dzisiaj tej prezentacji przy sobie, ale gdyby zrobić mapę projektów, które są realizowane w regionach, to bardzo mocno widać różnice - od województwa
opolskiego, gdzie mamy kilka projektów po mazowieckie, dolnośląskie,
małopolskie, gdzie mamy po kilkadziesiąt. I niestety, w świętokrzyskim
jest ich bardzo mało. Zestawiając mapę projektów, a jest ich ponad 700,
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które w ciągu tego półtora roku udało się zrealizować, widzimy, że tam,
gdzie są największe potrzeby, czyli tam, gdzie starzenie jest największe,
tam projektów jest najmniej. To oznacza, że – Panie Ministrze – kapitał
społeczny jest tam cały czas słaby, zatem to są te regiony, gdzie powinniśmy bardziej inwestować. Bez samorządów nie damy rady. Konkurs
będzie ogłoszony w styczniu, na 40 mln zł i bardzo proszę rozpowszechniać tę informację w swoich organizacjach pozarządowych.
Program nie zmienił priorytetów, one są na tyle ogólne, że wpisują się
w szeroko pojętą aktywność społeczną osób starszych. Nie zmienił
się też przedział dotacji, jest on bardzo szeroki dla różnego potencjału
organizacji pozarządowych, od 20 do 200 tys. zł. Projekty realizowane
będą w ciągu jednego roku kalendarzowego, przewidujemy, że uda nam
się teraz zrealizować takie, które będą co najmniej 10-miesięczne, bo
jak tylko będziemy mieć ostateczną akceptację programu, to będziemy
rozpisywać konkurs. Oczywiście samorządowcy są szczególnie mile
widziani jako partnerzy takich projektów. Dziękuję.

SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. Miałem okazję widzieć fantastyczne projekty,
w których brały udział samorządy, a w których na samej główce wniosku zapomniano wpisywać, kto jest partnerem. Lepiej tego nie robić.
Jak się współpracuje, to pisać. Ale chciałem, żeby ta informacja padła,
bo Państwo już kojarzycie, prawda? Jest mało czasu. Jak skończy się
ten długi weekend, to zostaną już tylko tygodnie na przygotowanie
dobrych projektów. Ci, którzy wiedzą wcześniej, mają większe szanse.
Państwo do tych osób należycie. Pan Minister jeszcze chciał dwa słowa
dopowiedzieć.

PAWEŁ ORŁOWSKI

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Jedno słowo, może trochę więcej niż jedno, żeby Państwo mieli pełnię wiedzy i już nie niepokoili się. Rzeczywiście ważne jest upowszech36

nienie, budowanie tej świadomości dotyczącej zagadnień senioralnych,
potrzeby skupienia się na nich. To jest ogromna rola także dla samorządów, także samorządów lokalnych, które również przecież konsultują,
dla organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, którzy opiniują programy, aby odpowiednio monitorować zagadnienia związane
z polityką senioralną. Na uznanie zasługuje troska Pani Dyrektor, jeśli
chodzi o programy regionalne, ale z natury rzeczy musimy mieć świadomość, że różne może być ujęcie, różny może być balans pomiędzy
zaplanowanymi działaniami, związanymi z Europejskim Funduszem
Społecznym. Wiadomo, że zróżnicowania regionalne występują, widzieliśmy to na mapach pokazywanych przez Panią Dyrektor. W związku z tym, w jednych regionach może być kładziony większy nacisk na
działania związane z aktywizacją, w innych regionach, tam gdzie występuje większy problem np. z usługami opiekuńczymi, a mniej z aktywizacją zawodową, ten nacisk może być położony na inne zagadnienia.
Tam, gdzie procent bezrobocia wśród osób młodych jest dużo wyższy
niż w innych regionach, zapewne nacisk zostanie położony również na
wsparcie takiej grupy, niezależnie od wsparcia z programu krajowego.
Więc zróżnicowania z pewnością będą występowały. To, że ktoś nie
zapisze gdzieś zagadnienia demografia, nie oznacza oczywiście, że nie
będzie wspierał, czy nie będzie miał możliwości wspierania polityki
senioralnej. Bo jak powiedziałem, to musi też być ujęcie horyzontalne.
Czyli dostęp do wszystkich działań w Europejskim Funduszu Społecznym musi dotyczyć także osób 50+. Ważne jest to, żeby przypilnować,
by także w tym ujęciu integracji społecznej znalazło się odpowiednie
wsparcie m.in. dla sektora usług opiekuńczych. Tutaj jedynym warunkiem, jaki jest, jeśli chodzi o koncentrację środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programach operacyjnych jest to, że co najmniej
20% środków musi być przeznaczonych na włączenie społeczne, na
walkę z ubóstwem, na zagadnienia społeczne, nie powiązane bezpośrednio z aktywizacją zawodową. Więc siłą rzeczy programy regionalne będą musiały przewidywać 20% na tego typu cele. A teraz, na
koniec naszą rolą jest, żeby Państwo mieli tego świadomość. Tak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jak i Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju jest już gotowe do odpowiedniego opiniowania programów
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regionalnych i zwracania uwagi, rekomendowania tam, gdzie brakuje
nam odpowiedniego ujęcia np. polityki senioralnej, czy innych ważnych
z punktu widzenia polityk krajowych efektów, określonych celów. Także w wypadku, kiedy nie są przewidziane ważne działania w ramach
polityki społecznej, które mogą być finansowane z funduszy, można
się liczyć z negatywną opinią o programie. Naszą ogromną rolą będzie
przypilnowanie i ocena wszystkich programów regionalnych. Bo wraz
z większą decentralizacją środków, z przekazaniem 72% Funduszu
Społecznego na poziom regionalny, idzie większa odpowiedzialność.
To nie jest tak, że możemy sobie na poziomie regionalnym zaprogramować wszystko, nie ma tutaj takiej dowolności, że programujemy
sobie co chcemy. Jak powiedziałem, jest twarde menu celów unijnych,
a naszą rolą, czyli ministerstw jest przypilnowanie, żeby ta polityka
krajowa była także realizowana w ramach regionów. Tak więc mamy
większe pieniądze, ale też większą odpowiedzialność. Więc myślę, że
przy takim zaangażowaniu także ministerstwa możemy być spokojni,
że te zagadnienia będą tam dobrze uwzględnione. Bardzo dziękuję.

SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. Muszę się Państwu przyznać, że mam taki problem w Senacie, że kiedy pada moje nazwisko, to wiadomo, że mnie się
wszystko kojarzy z seniorami, z osobami starszymi i że pod tym kątem
się wszystkiemu przyglądam. Ale to dlatego, że uważam, że przyszłość
Polski to mądre wykorzystanie potencjału seniorów. I to jest nieodwracalne, przynajmniej w perspektywie dwóch generacji. To już się stało,
tak mówią roczniki statystyczne. Więc jeżeli myślimy o pomyślności
Polski, to trzeba wiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby można
było ją zbudować obok seniorów, z pominięciem seniorów. Nie, ją
można zbudować dla seniorów i z seniorami. Tylko w ten sposób.
Dlatego to jest takie ważne, bo jeśli nie ma tego w programach regionalnych jako jednego z priorytetów to znaczy, że tam się tej sprawy
tak nie stawia, lecz myśli się jeszcze starymi kategoriami, tak bym powiedział. A myśleć nowymi kategoriami, to myśleć o równoprawnym,
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ważnym miejscu seniorów w każdej dziedzinie życia. No i wiemy, że tak
myślą na pewno w Krakowie i tam przygotowują program regionalny,
który uwzględnia w bardzo dużym stopniu, w bardzo syntetyczny sposób problematykę seniorską. Opowie o tym Dyrektor Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej - Pani Wioletta Wilińska. Bardzo proszę,
Pani Dyrektor.

WIOLETTA WILIŃSKA,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Dziękuję bardzo serdecznie. Przede wszystkim na wstępie szanowni Państwo, Panie Ministrze, Panie Senatorze chciałam podziękować za
zaproszenie na tą dzisiejszą konferencję, bo niewątpliwie jest to dla nas
duże wyróżnienie. Ale też nie ukrywam, że jestem w pewnym stresie,
bo tak naprawdę Państwo dokonacie oceny tego, co zaplanowaliśmy
i tego co przed nami.
Szanowni Państwo, zatytułowałam dzisiejszą prezentację jako
„Małopolska dla seniorów. Doświadczenia, plany na przyszłość”.
I na samym początku podziękuję moim przedmówcom. Mnie bardzo bliska jest aktywizacja społeczna. Pani Dyrektor, bardzo dziękuję za te wszystkie słowa i gratuluję ogromnego wysiłku i pracy
związanej z integracją przede wszystkim dużych grup, aby stworzyć
tak duży dokument. Wiem, ile to kosztuje, ile koncyliacji wymaga.
Panie Ministrze, pokrzepiły mnie Pana słowa, mówiące o tym, że
w regionalnych programach operacyjnych to efekt zatrudnieniowy
będzie przede wszystkim tym wymaganym. Niemniej jednak chciałabym zwrócić Państwu uwagę również na pośrednie kwestie związane
z zatrudnieniem, czyli utrzymanie zatrudnienia i powrót na rynek,
a nie tylko zdobycie nowego zatrudnienia czy powrót na rynek pracy
przez osobę starszą. Na początek krótki plan mojego wystąpienia.
Szanowni Państwo – pod względem demograficznym Małopolska ma
specyfikę, która pozytywnie wyróżnia ją na tle innych województw.
O tym przekonają się Państwo na wstępie mojego wystąpienia. Małopolska stara się patrzeć na zachodzące zmiany demograficzne właśnie jako na szansę, która ma na celu wykorzystanie potencjałów,
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tkwiących zarówno w regionie jak i w osobach starszych. Stąd też
takie rozumienie dokumentu „Srebrna gospodarka w Małopolsce”.
To, co przed nami, to co najważniejsze, to perspektywa roku 2020.
To tak naprawdę koniec nowego okresu programowania w polityce
spójności, okresu w którym na pewno w Małopolsce zamierzamy
zrealizować wiele odważnych przedsięwzięć. Mamy ambitny plan.
Czy uda nam się go zrealizować, zależy niewątpliwie od wielu naszych partnerów, aktorów, organizacji pozarządowych, organizacji
seniorskich, od samorządów, jak i wszystkich zainteresowanych. Na
koniec przedstawię Państwu w małej pigułce wybrane inicjatywy, które realizowane są na rzecz osób starszych przez jedną z jednostek,
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Zatem
jak przedstawia się obecna i przyszła sytuacja Małopolski? Szanowni
Państwo, przyrost naturalny w Małopolsce pozycjonuje nas na 3 miejscu, za województwem wielkopolskim i województwem pomorskim.
Jesteśmy na 3. miejscu pod względem przyrostu naturalnego – 1,35
- dla Polski ten wynik to 0,04.
(slajd nr 12, str. 49)
Jeszcze jeden element wpływa, póki co, na dobrą kondycję województwa małopolskiego, a mianowicie pozytywne saldo migracji. Szanowni Państwo, Małopolanie żyją dłużej. Linia gruba to kobiety – Małopolska, ta bledsza – Polska. Planuje się, że osoby urodzone w 2000
roku będą żyły - kobiety - 78,8 lat, urodzone w 2012 - 81,9. Mężczyźni
odpowiednio 71,3 i 74 – urodzeni w 2012 roku.
(slajd nr 13, str. 50)
Pokażę teraz slajd, który doskonale Państwo znacie. To jest ów
stożek bardzo często wykorzystywany, pokazywany na różnych prezentacjach. I pomimo wciąż relatywnie korzystnej sytuacji demograficznej
widzimy, że na przestrzeni ostatniej dekady zmieniła się struktura regionalnej populacji, struktura demograficzna. Mianowicie ów stożek
wyciąga się do góry. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że mamy
wyższy udział osób w wieku niemobilnym i poprodukcyjnym wśród
mieszkańców ogółem i taka tendencja będzie się cały czas utrzymywała.
(slajd nr 14, str. 51)
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I ostatni slajd z krótką statystyką demograficzną Małopolski. Szanowni Państwo - zmiany się dokonują. Co więcej, one będą się nasilały,
co jest widoczne na tym wykresie. A mianowicie – udział osób w wieku
60 - 65+ w 2012 roku z 19,4% w 2035 roku zmieni nam się na 25,5%.
Przełożę to na taki codzienny język – co czwarty Małopolanin będzie
w 2035 roku seniorem, a co dziesiąty będzie miał powyżej 75 lat.
(slajd nr 15, str. 52)
Szanowni Państwo, oczywiście te zmiany demograficzne, planowane prognozy niewątpliwie spowodowały, że zaczęliśmy się zastanawiać nad stworzeniem koncepcji – z jednej strony dokumentu, bo od
dokumentu się zaczyna, ale przede wszystkim zależało nam na stworzeniu regionalnej dobrej strategii związanej z zachodzącymi zmianami demograficznymi. Zadaliśmy sobie pytanie – czy starzenie się
populacji, które będzie skutkowało, tak jak powiedziałam, wzrostem
wskaźnika demograficznego obciążenia, bo tak to się ładnie nazywa,
można traktować inaczej niż zagrożenie? Odpowiedź była oczywista, że tak. Podeszliśmy do owych zmian jako do szansy rozwoju
województwa. Zmierzyliśmy, zważyliśmy potencjał zarówno lokalny
jak i regionalny. Przystąpiliśmy do przygotowania dokumentu, który
będzie zawierał zakres i marginesy planowanej polityki senioralnej
w Małopolsce.
Szanowni Państwo, dla mnie bardzo ważny jest zrównoważony
człowiek, rozumiany jako człowiek, który ma zaspokojone trzy fundamentalne potrzeby – autonomii, w tym samostanowienia, decydowania
o sobie, więzi z innymi oraz kompetencji. Zadałam sobie pytanie co
dalej w związku z tym? Nieraz słyszycie Państwo, podobnie jak i my
sami bardzo często mówimy jak ważny jest zrównoważony rozwój. Dla
mnie zrównoważony rozwój zaczyna się od zrównoważonego człowieka. Dlatego tak ważna jest inwestycja, którą planujemy, ale którą też na
co dzień staramy się realizować.
Szanowni Państwo, Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne to dokument, który powstał w 2010 roku,
i był preludium do kształtowania polityki senioralnej w Małopolsce.
Do tego dodaliśmy Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata
2011-2020 i to co najważniejsze, najbardziej aktualne dzisiaj, o czym za
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chwilę więcej, mianowicie Pakiet Programów Strategicznych do roku 2020.
To swoiste podłoże do regionalnych programów operacyjnych, o których Pan Minister tutaj już wspominał.
(slajd nr 16, str. 53)
Szanowni Państwo, jakie wyzwania towarzyszyły nam przy
projektowaniu określonych zapisów? W związku z tym, że Małopolska jest relatywnie jeszcze najmłodszym regionem Europy,
a jej gospodarka jest ukierunkowana na rozwój usług i pod tym
względem jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów, to właśnie skłoniło nas do tego, aby zastanowić się nad długofalową polityką
i postawić te wyzwania w bardzo dokładnie zmierzonym i zważonym kontekście, zarówno czasowym jak i finansowym. Co było dla
nas decydujące? Zasoby ludzkie, charakter lokalnej gospodarki, bo
z potencjału tej gospodarki czerpiemy. My nie chcemy narzucać
od góry, my nie wiemy najlepiej, my chcemy usłyszeć, zmierzyć,
zważyć czy to jest możliwe, czy jest potrzebne i czy jest szeroka
akceptacja strategii.
(slajd nr 17, str. 54)
Pan Senator planując tą konferencję wspomniał mi przez telefon,
że zależy Państwu na zwróceniu uwagi na partycypację. Ona u nas była
bardzo szeroko rozumiana. Pakiet wszystkich trzech dokumentów był
bardzo szczegółowo konsultowany z różnymi grupami społecznymi,
z różnymi przedstawicielami, z administracją. Co zatem przed nami?
Wyświetlę jeszcze Państwu bardzo króciutko obszary, które dotyczą
dokumentu „Srebrna gospodarka”. To są obszary naszej aktywności,
obszary związane z opieką w określonych momentach naszego życia,
ale też obszary wskazujące potencjały Małopolski.
(slajd nr 18, str. 55)
Szanowni Państwo, perspektywa roku 2020 już teraz jest bardzo
blisko przed nami. W województwie małopolskim przygotowaliśmy
10 programów strategicznych. Są one względem siebie komplementarne. Tam, gdzie kończy się jeden, rozpoczyna się następny. Nie mam
tu tyle czasu, abym mogła Państwu w zarysie omówić każdy z tych
programów, dlatego też wybrałam te, które w dużej mierze zawierają
założenia polityki senioralnej województwa małopolskiego. To kapitał
42

intelektualny i rynek pracy, strategia włączenia społecznego, przemysły
i usługi czasu wolnego oraz ochrona zdrowia.
(slajd nr 19, str. 56, slajd nr 20, str. 57)
Już w tych czterech programach Państwo widzicie obszary, które były
dla nas istotne, jeżeli chodzi o kreowanie polityki senioralnej. Przeskoczymy na Program Strategiczny Włączenie społeczne. Jego nadrzędnym celem
jest kreowanie odpowiedzialnego terytorium w wymiarze regionalnym jak
i lokalnym, raz jeszcze to podkreślam, tak aby opierając się o funkcjonujące potencjały podnosić jakość życia mieszkańców. Strategia Włączenie
społeczne – mnie najbliższa, bo instytucja, którą reprezentuję, tworzyła ten
dokument, zawiera 5 priorytetów, każdy dedykowany określonej grupie,
może nie tyle problemów, ale sytuacjom bardzo często – na to liczę – przejściowym, które zdarzają się ludziom w życiu. Priorytet pierwszy – przedsiębiorczość społeczna, priorytet drugi – szeroko pojmowana rodzina, priorytet trzeci
– osoby niepełnosprawne, priorytet czwarty – wdrożenie regionalnej strategii działań
w kontekście starzenia się społeczeństwa. Bardzo króciutko o założeniach, z którymi przystąpiliśmy do opracowywania programu strategicznego. Przede
wszystkim, Szanowni Państwo, często słyszymy wypowiedziane kiedyś
słowa, że stosunek do człowieka starszego jest miarą humanistycznych
stosunków w społeczeństwie. Tak, to prawda. Rzecz w tym, aby nie zapominać o tym w tej naszej codziennej, bieżącej pracy.
(slajd nr 21, str. 58)
Kluczowym założeniem naszej strategii jest prymat działań środowiskowych zorientowanych na rodzinę i społeczność lokalną oraz
koncentracja wysiłków na upowszechnieniu profilaktyki zamiast interwencji. Chcemy stworzyć miejsca oraz oferować usługi dostosowane
do potrzeb osób starszych. I to, o czym mówiono, to też jest dla mnie
niezwykle istotne – grupa osób starszych to nie jest swoisty monolit.
W tej jednej grupie możemy wyróżnić szereg tzw. podgrup. Mamy 50+,
60, 70, 80. Każda z tych grup ma swoje oczekiwania, swój potencjał,
swoje potrzeby. My na to zwróciliśmy uwagę, więc nie skupiamy się
tylko i wyłącznie na powrocie na rynek pracy. Chcemy zrobić coś więcej. Jak wspominałam, planujemy działania na rzecz grupy sędziwych
starców, jak i młodych seniorów, a także, to co jest dla mnie niezwykle
istotne, otoczenia osób starszych.
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(slajd nr 22, str. 59)
Pokażę Państwu teraz cztery działania już realne, sfinansowane,
wskaźnikowane, które planujemy zrealizować w przyszłej perspektywie.
Rozwój i tworzenie dziennych domów pomocy, dziennych ośrodków wsparcia
dla osób starszych – planujemy uruchomienie dwóch tysięcy miejsc na
terenie Małopolski dla około 2800 osób korzystających rocznie. Co to
w ogóle jest? Ja nie chcę tworzyć instytucji typowych. To nie są domy
pomocy społecznej, żeby była jasność, to są dzienne ośrodki aktywizujące osoby starsze. To są miejsca, z których, jak i w których, będą
realizowane również usługi otwarte. Czyli tu mamy animatorów środowisk lokalnych, tu mamy rehabilitantów i opiekunów, wyszkolonych
również przy okazji realizacji programu POWER, o którym mówił
Pan Minister, którzy z jednej strony w tymże ośrodku będą taką ofertę
mieli, ale również wyjdą w teren, do mieszkań, aby wspomóc rodziny,
które opiekują się osobami starszymi. To również dowożenie posiłków.
To także bardzo istotna kwestia, a mianowicie wolontariat na rzecz, ale
wolontariat przede wszystkim z seniorami, wykorzystanie potencjału,
który bardzo często mówimy, że drzemie, a czasami w społecznościach
mniejszych nie jest widoczny. Przedsięwzięcie zaplanowane jest na poziomie 112 mln zł. I wkład własny beneficjenta, tak to się ładnie nazywa, czyli organizacje, które będą chciały uczestniczyć w konkursie na
wykonanie tego działania będą musiały zapewnić wkład własny 8%.
7% zapewnia budżet województwa małopolskiego. Stąd obniżony jest
ten wkład własny, nie jest to aż 15%.
(slajd nr 23, str. 60)
Kolejne przedsięwzięcie skalkulowane na poziomie 15 mln zł to
utworzenie 5 subregionalnych centrów wsparcia opiekunów nieformalnych. I raz jeszcze – nie chodzi mi o instytucje, chodzi mi o zakontraktowanie usługi. Nazwaliśmy to miejscami czasowego pobytu.
Co to jest? Osoby, które na co dzień opiekują się osobami zależnymi,
czy to są nasi dziadkowie, wujkowie, rodzice, czy to są osoby starsze,
czy niepełnosprawne nie mają czasu w ogóle dla siebie, na rehabilitację, którą również wobec siebie powinny rozpocząć, na doradztwo, na
wsparcie psychologiczne. My proponujemy 100 miejsc w Małopolsce,
które będą dysponowały dwutygodniowymi turnusami, profesjonalną
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obsługą, profesjonalną opieką. Przez dwa tygodnie osoba zależna będzie mogła w takim miejscu przebywać. W tym czasie opiekun nieformalny będzie mógł skorzystać z wsparcia edukacyjnego, doradczego,
będzie mógł przejść różne szkolenia, również związane z rehabilitacją.
Ale też, co myślę czasami, że jest dla nas bardzo ważne, nie trzeba tego
będzie podnosić pewnie do dokumentów strategicznych takich rzeczy
jak złapanie oddechu, załatwienie spraw takich codziennych, być może
urzędowych, być może odwiedziny najbliższej rodziny. Wkład własny
beneficjentów wynosi 15%. Taki wkład będą musiały mieć podmioty,
które będą chciały aplikować w naszym konkursie.
(slajd nr 24, str. 61)
Kolejne przedsięwzięcie to, o czym też tutaj była mowa, mianowicie
aktywność lokalna, która fajnie, jeżeli skupia się wokół dobrych programów i projektów. Tutaj nie przewidujemy projektów unijnych. Tutaj samorząd województwa zainwestował środki oraz uwzględniliśmy
program, o którym mówiła Pani Dyrektor. To małe inicjatywy, które
skupiają się wokół klubów seniora, organizacji seniorskich, banków
czasu. To różne, również edukacyjne warsztaty czy spotkania. Wkład
własny beneficjenta 0%, reszta finansowana przez budżet samorządu
województwa małopolskiego.
(slajd nr 25, str. 62)
I teraz bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, proszę Państwa. Planujemy utworzenie pięciu subregionalnych Małopolskich Centrów Aktywności. To nie są miejsca tylko dedykowane osobom starszym i uwaga,
tu pojawiają się pieniądze nie z Europejskiego Funduszu Społecznego,
ale z Europejskiego Funduszu Regionalnego. To są twarde pieniądze
inwestycyjne. Tutaj jest inwestycja w infrastrukturę. Chcemy przygotować kompleksowe miejsce, z salami wykładowymi, seminaryjnymi,
rehabilitacyjnymi, lekarzem, stołówką, może też drobnymi sklepami,
które będą niezbędne. Po co? Po to, aby stworzyć przestrzeń do szeroko pojmowanej aktywizacji. W tym miejscu będą realizowane projekty
z kilku naszych programów strategicznych w Małopolsce. Przekładając
to na język, którym posługiwał się Pan Minister, z kilku osi tematycznych, które funkcjonują w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dwa zdania jeszcze za chwilkę o tym Państwu powiem. To
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jest dla nas bardzo duże wyzwanie, ryzykowne. Chcemy stworzyć tzw.
know-how, charakterystyczne dla takich Małopolskich Centrów Aktywności i postawić je w pięciu subregionach, bo takie subregiony zostały
wydzielone w Małopolsce. One będą identyczne, niemniej jednak będą
miały pewien margines swobody i dowolności po to, aby dostosować je
do potrzeb danego subregionu, bo też każdy subregion jest inny, a tak
jak powiedziałam na początku nie chcemy narzucać tylko i wyłącznie
jednego rozwiązania od góry. Wartość przedsięwzięcia to 35 mln zł.
Oczywiście proszę trzymać kciuki, Panie Ministrze, żeby to przeszło.
(slajd nr 26, str. 63)
Kolejnym programem jest program strategiczny Kapitał intelektualny
i rynek pracy. Co tutaj mamy? Projekty związane z kształceniem przez
całe życie, zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwach, o czym mówił Pan Minister i Pan Senator, Centra Informacji Planowania Kariery
Zawodowej, które będą bardzo mocno ukierunkowane oczywiście na
grupę osób 50+, elastyczne formy zatrudnienia dla osób, które zajmują
się osobami zależnymi.
(slajd nr 27, str. 64)
Kolejny program strategiczny to Program Ochrona Zdrowia. Tutaj szanowni Państwo, zdecydowaliśmy się w Małopolsce na inwestycje w dostosowanie profilu świadczeń medycznych. Ale w programie znajduje
się też reorganizacja i rozwój zasobów opieki geriatrycznej.
(slajd nr 28, str. 65)
I jeszcze jeden program strategiczny – Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Małopolska słynie z turystyki uzdrowiskowej. To był tak
naprawdę jeden z wyznaczników, kiedy zaczynaliśmy pracę nad dokumentem „Srebrna gospodarka”. To jest ten potencjał, który może być
również wykorzystany w formie usług eksportowych. Domy i ośrodki
kultury oraz biblioteki jako nowoczesne centra dostępu. Bardzo często
jest tak, że małopolskie Uniwersytety Trzeciego Wieku korzystają z infrastruktury, która już istnieje. My nie mówimy – budujemy instytucje,
jesteśmy dalecy od tego, wykorzystujemy potencjał, który jest, doposażamy w kapitał w sensie finansowym, ale też społeczny, bo pozwalamy
zatrudnić dodatkowo fachowców specjalistów, którzy zagospodarują
i teren i czas. I oczywiście zostało u nas zaplanowane też jako jedno
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z przedsięwzięć propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności
ruchowej.
(slajd nr 29, str. 66)
Szanowni Państwo, przedstawiłam Państwu w dużym skrócie cztery
programy strategiczne. Mam nadzieję, że zauważyliście Państwo, że one
się uzupełniają wzajemnie, uruchomiają się określone działania w zależności od etapu naszego wieku, od możliwości i owych potencjałów,
o których tak dużo mówiliśmy. Pozwoliłam sobie wpisać w prezentację
naszą myśl, która nam towarzyszy przy różnego rodzaju działaniach
czy tworzeniu dokumentów strategicznych. To chyba oczywiste, że
strategia rozwoju ukierunkowana na potrzeby starzejącej się populacji
jest równoznaczna ze strategią przyjazną wszystkim grupom ludności. Pozwolę sobie jeszcze na przewrotne stwierdzenie i posłużę się
językiem młodzieżowym, uważamy, że polityka senioralna, posiadanie
polityki senioralnej tudzież zejście niżej, to, co już Państwu pokazałam,
że zaplanowane faktyczne, zamknięte, skalkulowane działania to już nie
jest „must have”, a jest to ten czas, kiedy powinniśmy bardzo mocno
rozpoczynać start w realizację tych projektów.
(slajd nr 30, str. 67)
Pozwolę sobie jeszcze, Szanowni Państwo pokazać jeden spot. To
konkurs ofert na realizację zadań publicznych, z 1,5 mln zł przeznaczonymi przez marszałka województwa małopolskiego. Tu Państwo
widzicie, jak się rozkładają te zadania.
(slajd nr 31, str. 68)
Zrealizowaliśmy kampanię społeczną pod nazwą „Wiekowe zajawkowe”. Kampania miała na celu łączenie pokoleń, miała na celu
zainicjowanie wspólnego dialogu pomiędzy wnuczętami i dziadkami.
Posługiwaliśmy się portalami społecznościowymi. I co zrobiliśmy?
Mianowicie, w krakowskich akademikach przed drzwiami ustawiliśmy
słoiki z dżemem. Zaraz Państwo zobaczycie też spot. Te słoiki były
w określony sposób opisane. Studenci wychodząc rano napotykali
się na ów dżem, napotykali się na przesłanie, które za chwilę przed
Państwem, no i właśnie, co było dalej? Dostaliśmy nagrodę za tę
kampanię – Najlepsza Społeczna Kampania Lokalna Roku. Proszę
zobaczyć.
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„Nazywam się Helena. Jestem ekspertem od vintage. Mam szafę pełną oldscoolowych ciuchów, w większości oryginalnych, rzadkich marek. Uwielbiam muzę
z winylu. Mam ich wielką kolekcję. Lubię czarno-białe fotografie i tradycyjną
polską kuchnię. Chętnie porozmawiam o starych samochodach. Więc jeśli nawet
jestem poza głównym nurtem, a mój styl jest alternatywny, Twoja babcia jest w porządku. Bardziej niż myślisz!”
(slajd nr 32, str. 69)
I jeszcze tylko krótkie zdanie. Będę wyświetlać kolejne inicjatywy,
już nie będę o nich mówić. Mieliśmy bardzo szeroko zakrojoną dyskusję na portalach społecznościowych i odbieraliśmy różne opinie młodych ludzi. Jedni mówili – ale po co taka kampania, ja mam świetne
relacje z moją babcią i dziadkiem – i to, o dziwo, było świetne dla nas.
Inni mówili, że tak, to jest ważne, faktycznie się dawno z babcią czy
dziadkiem nie kontaktowałem i trzeba by te kontakty odnowić.
(slajd nr 33, str. 70, slajd nr 34, str. 71, slajd nr 35, str. 72)
Jeszcze tylko jedna rzecz. Hasło, które pojawiało się też w radio
przed świętami, brzmiało mniej więcej tak: „Czy Twoja babcia przypomina bombkę? No nie. To dlaczego widujesz ją tylko na Święta?”
To nam się bardzo spodobało. W dużym skrócie, Panie Senatorze, to
wszystko. Dziękuję bardzo.
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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. Jeżeli czymś tutaj byliśmy rozczarowani, to tym,
że trzeba było przerwać tę prezentację. Chyba się Państwo zgodzicie
ze mną – bogatą w informacje budujące, przemyślane, dobre. Widać,
że to przemyślany program, no i pięknie zostało to pokazane. A teraz
przemieszczamy się do Wielkopolski, a tam pan Wojciech Zarzycki
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu powie o planach Wielkopolski w odniesieniu do nowej perspektywy i seniorów.

WOJCIECH ZARZYCKI,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za głos, realizatorom dzisiejszej
konferencji dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością podzielimy się
naszymi doświadczeniami w tworzeniu Wielkopolskiego Programu na
Rzecz Osób Starszych do 2020 r. Jest to dokument, a wolę powiedzieć
raczej ramy, w których będą prowadzone działania, które to ramy powstały całkiem niedawno. Tytułem wstępu dwa zdania na temat demografii. Wielkopolska jest regionem, który zamieszkuje ponad 3 mln
mieszkańców, czyli zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości
w Polsce. I na dzień dzisiejszy osoby w wieku ponadprodukcyjnym
stanowią ponad 15%. Wiemy też, że już w 2020 r. to będzie nie 15%,
ale ponad 20%, czyli będzie to co czwarty obywatel.
Proszę Państwa, podstawowym wyjściem do naszych rozważań
była Strategia polityki społecznej dla województwa wielkopolskiego, która powstała, jak dobrze pamiętam, cztery lata temu. I proszę zauważyć, że
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w tej strategii wyróżniliśmy cztery, a nawet pięć grup. Widzimy tutaj
cztery, to jest dzieci i młodzież, osoby starsze, o których dzisiaj powiemy, osoby niepełnosprawne i osoby z grup wysokiego ryzyka. Piątą
kategorią, którą zawsze podajemy w wykresach są wszyscy obywatele
Wielkopolski. I to też będzie ważne w kontekście starzenia się.
(slajd nr 36, str. 78)
Każda z tych grup w strategii polityki społecznej, jest poddawana
refleksji, jeśli chodzi o pięć priorytetów, którymi są:
- Wielkopolska równych szans i możliwości,
- Zdrowi Wielkopolanie,
- Bezpieczna Wielkopolska,
- Wielkopolska Obywatelska,
- Samorząd Województwa Wielkopolskiego partnerem, doradcą
i konsultantem lokalnych podmiotów polityki społecznej.
Te priorytety wzięliśmy pod uwagę także w kontekście polityki senioralnej. Nie będę mówił w następnych częściach o 5. priorytecie,
ale generalnie jest tak, że kiedy tworzymy strategie różnego rozwoju
w samorządzie województwa wielkopolskiego, to nie chcemy popełniać grzechu narzucania naszym samorządom szczebla powiatowego
i gminnego, co mają robić. Natomiast my pewne rozwiązania, dobre
praktyki możemy zaproponować, możemy wymieniać się doświadczeniem, i stąd wziął się ten 5. priorytet, jako taki priorytet doradczy.
(slajd nr 37, str. 79)
Wracając do naszego dzisiejszego tematu, do Wielkopolskiego Programu na Rzecz Osób Starszych, muszę powiedzieć, że bardzo nam zależało
na tym, żeby to nie był jakiś niezależny dokument, żeby on był bardzo
kompatybilny i spójny z Rządowym Programem na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, spójny właśnie ze Strategią Rozwoju Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego, i też spójny ze Strategią Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego, czyli naszego dokumentu regionalnego.
(slajd nr 38, str. 80)
Kiedy rozpoczęliśmy prace nad tym dokumentem to pierwszą refleksją było zastanowienie się, w jakim obszarze funkcjonują osoby
starsze. Jest to i służba zdrowia, i edukacja, i nauka, i aktywność zawodowa osób starszych, aktywność sportowo-turystyczna, uczestnictwo
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w kulturze i też czasem pomoc społeczna. To spowodowało, że pod
tym kątem zaczęliśmy dopraszać partnerów przy budowie tego programu, dlatego, że zgodnie z zasadą partycypacji chcieliśmy zaprosić
jak najwięcej środowisk, które są związane właśnie z tą tematyką, także
organizacji pozarządowych, które związane są z seniorami.
(slajd nr 39, str. 81)
Mówiliśmy już dzisiaj o środkach unijnych. Ten program właśnie
mogliśmy stworzyć dzięki naszemu projektowi systemowemu pod tytułem „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
w Wielkopolsce”. Jak Państwo wiecie, każde dobre działania związane
są z jakimiś konkretnymi kosztami, więc udało nam się to zrobić właśnie w ramach tego programu.
(slajd nr 40, str. 82)
Jeśli chodzi o metodologię budowania programu, zaproponowaliśmy ekspertowi, pani prof. dr hab. Katarzynie Wieczorkowskiej-Tobis
z Uniwersytetu Medycznego prowadzenie prac i zaczęliśmy, tak jak
mówiłem, zapraszać do zespołu roboczego grono osób właśnie z tych
wszystkich dyscyplin, które związane są z problematyką senioralną.
W ciągu 12 miesięcy odbyły się dwa dwudniowe spotkania wyjazdowe,
na których tak naprawdę wszyscy, którzy się tym zajmują mogli razem
usiąść, wszystko przedyskutować, także w kuluarach i wyciągnąć wspólne wnioski. Są to i osoby z ośrodków pomocy społecznej, i służby
zdrowia, policji, departamentów, jednostek urzędu marszałkowskiego.
Bo jak Państwo wiecie, tak naprawdę polityka społeczna w naszym regionie, ten dokument związany z polityką społeczną przypisywany jest
Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej, ale weźmy pod uwagę,
że mamy i departament edukacji, i zdrowia, i właściwie ta polityka społeczna nie jest tylko pomocą społeczną, ale czymś znacznie szerszym.
Zależało nam na tym, aby z osobami zaproszonymi do opracowania
tego programu podzielić się oddolnym doświadczeniem współpracy
z seniorami.
(slajd nr 41, str. 83)
Tutaj Państwo widzicie metodologię budowania Programu, czyli
każdy krok od zaakceptowania przez Pana Marszałka Tomasza Bugajskiego wybranej metodologii, wybór eksperta, postawienie diagno75

zy przez ROPS, po serię spotkań. 25 listopada 2013 roku ostateczny
kształt tego programu został zatwierdzony przez Sejmik Województwa.
(slajd nr 42, str. 84, slajd nr 43, str. 85, slajd nr 44, str. 86)
Sednem tego, co jest w tym programie, są jego ramy. Po pierwsze,
mówimy o edukacji, i tutaj zależy nam na czterech grupach działań.
Jest to zwiększenie wykorzystania potencjału seniorów, ich wiedzy
i umiejętności. Myślę, że to też wpisuje się w perspektywę zatrudnienia w projekty unijne. Dalej mamy zwiększenie dostępności programów edukacyjnych dla seniorów, podnoszenie kompetencji osób
wspierających seniorów. To jest bardzo ważne, bo jak mówiła moja
przedmówczyni niezwykle często spotykamy się z sytuacją, w której
osoby starsze opiekują się swoimi rodzicami, albo też mamy taki model, gdzie ta pomoc odbywa się w rodzinach. Ale też proszę zauważyć,
że rynek opieki nad seniorami zaczyna się powiększać. Ostatni element
w tym zbiorze to upowszechnienie wiedzy na temat starzenia się. Tutaj
proszę zauważyć, że są to działania kierowane do wszystkich obywateli
niezależnie od wieku. Myślę, że przeciętny obywatel, gdzieś po 40-ce
zaczyna myśleć o swoim starzeniu się. Tak naprawdę nam zależy na
tym, żeby od najwcześniejszych lat już na ten temat myśleć i prowadzić
programy. Do tej pory, jak Państwo pamiętacie, ta mądrość płynęła
z przysłów ludowych, natomiast my chcemy, żeby to się stało częścią
edukacji.
(slajd nr 45, str. 87)
Następny element to Aktywni seniorzy – i tu mamy wzrost aktywności zawodowej seniorów, zwiększenie zainteresowania seniorów oraz
ich zaangażowanie w kulturę, zwiększenie zaangażowania seniorów
sportem i turystyką i promowanie wolontariatu wśród seniorów.
(slajd nr 46, str. 88)
Następny bardzo ważny element to Zdrowi seniorzy, czyli promocja
zdrowego stylu życia, wdrażanie programów prewencji w zdrowotnej
opiece senioralnej – bardzo ważna rzecz i wiem, że już np. w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym takie elementy prozdrowotne się znajdują. Mam nadzieję, że jak będziemy tworzyli szczegółowo opisy projektów, będzie to możliwe. Dalej mamy zwiększenie
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dostępności oferty usprawniania dla seniorów, wspieranie rozwoju
opieki długoterminowej, promowanie rozwoju geriatrii, promowanie
rozwoju psychogeriatrii. To są elementy związane z potrzebami aktualnymi.
(slajd nr 47, str. 89)
Następny katalog to Bezpieczni seniorzy. Tu mówimy o wzmocnieniu
systemów bezpieczeństwa osobistego, publicznego seniorów, a także
rozwoju usług i produktów na rzecz osób starszych. Mam tutaj na
myśli takie właśnie rozwiązania technologiczne, które w tym pomagają, nie wiem czy Państwo słyszeliście o tzw. czerwonym guziku, czy
innych podobnych rozwiązaniach. Dalej jest profilaktyka i leczenie uzależnień. To też jest problem, jak Państwo na przykład wgłębiacie się
w kwestie domów pomocy społecznej, to wiecie, że takie problemy są.
Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych – to też są działania,
które się zazębiają z programami, mówiąc roboczo, przemocowymi
w regionach.
(slajd nr 48, str. 90)
To są ramy, które chcemy do 2020 roku wypełnić działaniami. Jest
to program średniookresowy, bo właściwie już za chwilę mamy rok
2014, więc ten czas leci. Staramy się, aby to nie był dokument, który
po prostu jest. Co roku wszystkie środowiska, osoby związane z tym
programem będą się spotykać, mieć możliwość mówienia o tym, jakie mają potrzeby, jakie mają środki finansowe. Teraz środki unijne są
projektowane, ale mówimy także o środkach samorządów, a my naprawdę chcemy, aby co roku patrzeć, na co zwracać szczególną uwagę
i co realizować. Takie wspólne zastanowienie się będzie miało wpływ
na to, jakie będziemy ogłaszać konkursy dla organizacji pozarządowych na poziomie województwa. Mam też nadzieję, że będziemy mogli
korzystać ze środków i zachęcać wszystkie podmioty do korzystania
ze środków ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, czy
środków unijnych, czy z innych źródeł. Bardzo dziękuję.
(slajd nr 49, str. 91)
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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz mamy dla Państwa danie
absolutnie specjalne, czyli wystąpienie Pani Prezydent Moniki Lipińskiej. Reprezentuje ona Lublin, ale jest znana w bardzo wielu środowiskach, nie tylko u siebie, bo problematykę seniorską stawia zawsze
wśród tych najważniejszych dla samorządów. Ja tylko powiem, że kiedy
byłem samorządowcem i mnie się wszystko oczywiście kojarzyło już
wtedy z seniorami i chciałem przemodelować politykę mojego własnego miasta w kierunku seniorów, i używałem statystyki i mówiłem
o roku 2020, to mówiono - człowieku, to dopiero za 15 lat. A 2020
rok jest za lat sześć. Bardzo proszę, pani Prezydent. Jak się Lublin
przygotowuje na tę zmianę?

MONIKA LIPIŃSKA,

Zastępca Prezydenta Lublina
Dziękuję bardzo. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować Panie Senatorze za tę możliwość i zaszczyt przedstawienia tutaj
Państwu tego, co dzieje się w Lublinie. Oczywiście w wielkim skrócie,
mam tego świadomość, będę starała się jak najszybciej tę prezentację
Państwu przedstawić, ponieważ chyba potrzebowałabym przynajmniej
pół dnia, żeby pokazać to wszystko, co stoi za aktywnością lubelskich
seniorów w naszym mieście. Ale temat dotyczy wykorzystania środków
unijnych w działaniach gminnych programów senioralnych i postaram
się skupić na tych inicjatywach, które przeprowadziliśmy w wyniku
aplikacji o środki unijne w różnych obszarach, o których mówimy
w kontekście aktywności osób starszych i pomocy, wspierania senio92

rów w naszym mieście. Aby przedstawić tę tematykę, pozwolę sobie
króciutko przejść do głównych zarysów programu, który jest realizowany w naszym mieście, i który dotyczy tejże polityki.
(slajd nr 50, str. 102)
Lublin jest jednym z największych miast Polski Wschodniej. Na
dzień dzisiejszy mamy ponad 340 000 mieszkańców. I osób senioralnych w naszym mieście, czyli tych, jak tutaj macie Państwo przedstawione – kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. mamy
bez mała 20%. Więc jest to duża grupa osób, które wchodzą w wiek
dojrzały, że tak powiem i które w naszej ocenie wymagają wsparcia
i dużego zainteresowania tak, by uczynić im to życie jakościowo lepsze,
aktywne, by mogli, bo chcą, współuczestniczyć w ważnych działaniach
na rzecz naszego miasta i wspólnie z nami też decydować o ważnych
kwestiach. Stąd też prowadzimy przyjazną politykę miasta wobec seniorów i sukcesywnie doskonalone działania. Taką kompleksową, systemową politykę realizujemy od niedawna. Tak naprawdę od trzech
lat podejmujemy w naszym mieście działania adresowane do osób
w wieku senioralnym. I aby Państwu przybliżyć tę politykę, powiem
o filarach, które tworzą i budują cały zarys tych wszystkich działań,
które mają miejsce. Pierwszym z nich jest osoba Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Starszych, niezmiernie ważna osoba z punktu widzenia
polityki senioralnej, ponieważ jest to ta funkcja i ta osoba, która łączy,
koordynuje, scala przeróżne instytucje, różne wydziały, różne obszary
działania i kultury, i edukacji, i sportu, ale także pomocy społecznej
w zakresie potrzeb i oczekiwań seniorów. Z drugiej strony jest też
rzecznikiem osób starszych dla Prezydenta, dla władz miasta. Bo poprzez stałe kontakty i stałe spotkania ze środowiskiem osób starszych
w naszym mieście możemy wsłuchiwać się w oddolne głosy. Poza tym
bardzo ważną rolę pełni powołana w 2012 roku przy Prezydencie Miasta Lublin Społeczna Rada Seniorów, Społeczna Rada Osób Starszych.
Dziś mamy już usankcjonowane funkcjonowanie tych Rad, my tworzyliśmy je szukając jakichś sposobów prawnych, aby tę Radę ukonstytuować. I ona znakomicie funkcjonuje w naszym mieście, jest ciałem opiniodawczo-doradczym, ale też inicjującym bardzo ważne wydarzenia
z punktu widzenia osób w wieku senioralnym. I jeszcze jedna bardzo
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ważna rzecz, powiedziałabym, najważniejsza w tym wszystkim - to jest
opracowanie Lubelskiego Wsparcia Aktywizacji Seniorów. To jest dokument, który żyje, który funkcjonuje, określający potrzeby, określający
główne priorytety działań na rzecz najstarszych mieszkańców naszego
miasta. I o tym będę chciała troszeczkę dalej powiedzieć w kontekście
aplikacji o środki finansowe. Ważne jest też utworzenie Lubelskiego
Centrum Aktywności Obywatelskiej. To miejsce w naszym mieście,
w którym skupia się aktywność głównie organizacji pozarządowych,
działających w sferze społecznej, ale to także miejsce współdziałania
różnych inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców naszego miasta
w zakresie współpracy między miastem, czyli władzami miasta, instytucjami publicznymi, a tymi środowiskami, dla których te inicjatywy
są tworzone. Tak więc Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
to miejsce koordynacji, tworzenia całej polityki senioralnej w naszym
mieście. To miejsce spotkań Rady Seniorów, Pełnomocnika Osób Starszych z mieszkańcami.
(slajd nr 51, str. 103)
Oczywiście dla wszystkich tych działań niezmiernie ważna jest też
akcja informacyjna, portale internetowe, które mamy, zarówno strona
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jak i Urzędu Miasta, Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej. Są one niezmiernie ważne
i pomocne.
Jeśli mówimy o działaniach na rzecz osób starszych, to ten program jest dość obszerny i uwzględnia wieloaspektowość potrzeb osób
starszych. Tak jak dziś to było powiedziane, wiek senioralny jest bardzo różnorodny, inne są potrzeby osób w wieku 60 lat, inne potrzeby
w wieku lat 80, mamy seniorów zależnych, mamy seniorów niepełnosprawnych, seniorów aktywnych, pracujących. Stąd też ten program wieloaspektowo podchodzi do tej tematyki. Natomiast mówiąc
ogólnie, głównym celem programu jest poprawa jakości życia, funkcjonowania seniorów, przede wszystkim właśnie dzięki zacieśnieniu
współpracy międzysektorowej, wypracowaniu różnych, nie tylko systemowych, ustawowych, ale też innowacyjnych instrumentów wsparcia, pobudzania aktywności społecznej seniorów i przede wszystkim
poprawie i budowaniu pozytywnego wizerunku seniorów w naszym
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mieście, łamaniu pewnych stereotypów, pokazywaniu pozytywnej
strony wieku dojrzałego. I oczywiście cele, które sobie nakreśliliśmy,
to są cztery obszary, które w naszej ocenie są dość istotne. One są
oczywiście sformułowane na poziomie ogólności, w nich zawiera się
wiele treści. Ale to jest to, o czym dziś mówiliśmy. To jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, to jest organizacja działań w ramach
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej - niezwykle ważny temat
dla seniorów, aktywizacja społeczna seniorów – szerokie hasło, i to
kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych.
(slajd nr 52, str. 104)
Nasz program i te wszystkie działania, inicjatywy, które realizujemy w naszym mieście są finansowane z różnorodnych źródeł. Tak
jak mówię, ten program funkcjonuje tak naprawdę drugi rok, więc my
pewnych rozwiązań też się uczymy, przygotowujemy się do nowych
możliwości finansowania. Natomiast na tę chwilę główny ciężar finansowy spoczywa na budżecie miasta i stąd czerpiemy gros środków
finansowych. Dużym wsparciem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, i tu wspólnie z naszymi partnerami, z organizacjami pozarządowymi, reprezentującymi środowiska senioralne aplikujemy o środki
zewnętrzne. To także środki Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, i o tym troszkę więcej będę chciała dzisiaj powiedzieć.
To Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, z którego także udaje
nam się pozyskać środki na, jak myślę, dość ważne z punktu widzenia
seniorów potrzeby. To w końcu te środki, które pozyskujemy w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi, beneficjentem głównym
jest wtedy ta właśnie organizacja pozarządowa. To wreszcie środki własne już samych organizacji pozarządowych.
(slajd nr 53, str. 105)
Jeśli mówimy o celach, które wcześniej sygnalizowałam w ramach
naszego programu i działań na rzecz seniorów, to przy celu Wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów mamy na
myśli oczywiście rozszerzenie współpracy instytucji i organizacji na
rzecz osób starszych tak, aby pomoc była wielowymiarowa, aby ona
była konkretną odpowiedzią na adekwatne potrzeby osób starszych.
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To jest też doskonalenie systemu wsparcia dla tych seniorów, którzy
funkcjonują w środowisku. To są przeróżne formy usług, które organizujemy – dojazdowe dla seniorów, te wszystkie formy, które dotyczą
aktywności osób starszych w dzielnicach, o tym dalej powiem. Ale to
też rozwój systemu wsparcia dla tych, którzy nie mogą funkcjonować
samodzielnie w środowisku, czyli to są wszystkie placówki, instytucje, które funkcjonują w formule całodobowej z określonym profilem
wsparcia, czy to dla osób starszych z chorobą Alzheimera, czy z jakimiś zaburzeniami pamięci. To też wreszcie likwidowanie barier w celu
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
(slajd nr 54, str. 106)
Tych pomysłów i inicjatyw jest bardzo wiele, natomiast chcę się
skupić konkretnie na środkach finansowych, które udało nam się pozyskać w ostatniej perspektywie, i które wchodziły w zakres tej polityki senioralnej, w skład której wchodzą: poprawa infrastruktury,
usług i tych instytucji, które świadczą opiekę całodobową dla naszych
seniorów. Myślę tutaj o jednym z Domów Pomocy Społecznej. Tam
udało nam się pozyskać dość spore środki finansowe. Kolejna rzecz
to ta, o której dzisiaj mówiliśmy – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w województwie lubelskim. Z tego programu 189 gospodarstw domowych
otrzymało komputery i Internet. W tej grupie oczywiście byli także
seniorzy, którzy obecnie po przeszkoleniu z zakresu obsługi komputera, pracy w Internecie mają zdecydowanie łatwiejszy dostęp do świata
zewnętrznego, mogą częściej kontaktować się ze swoimi rodzinami,
dziećmi przebywającymi poza miejscem zamieszkania. Ambitni i przedsiębiorczy – to jest też to, o czym była dzisiaj mowa, czyli jest to wsparcie
osób w wielu 50+, 55+. Tą formą wsparcia w Lublinie udało się objąć
532 osoby. Na kolejny rok mamy zamiar objąć nią jeszcze około 400
osób w wieku 50-64 lata. To są szkolenia zawodowe, staże, przyznanie
też jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
To są ci młodsi seniorzy, którzy chcieliby swoją aktywność zawodową
utrzymać jak najdłużej, i poprzez ten projekt możemy ich wspierać.
Kolejna rzecz to są oczywiście te projekty, które dotyczą przestrzeni
publicznej. One dotyczą wszystkich mieszkańców Lublina, jednakże
z racji dostępności dla seniorów, myślę tu o Zintegrowanym systemie Miej96

skiego Transportu Publicznego czy Modernizacji infrastruktury przystankowej.
Z racji pewnych udogodnień są one nakierowane na potrzeby osób
starszych, osób niepełnosprawnych. Myślę tutaj o dużej widoczności,
jeśli chodzi o wyświetlacze, o niskopodłogowych autobusach, o takim dostosowaniu przyjaznym, wygodnym także dla osób starszych.
I co ważne, program innowacyjny, w którego realizacji jesteśmy teraz
w trakcie, to Miasta dla innowacji w biznesie - międzynarodowy projekt
innowacyjny w ramach VII Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej. To jest program realizowany wspólnie z trzema innymi państwami – Portugalią, Anglią i Hiszpanią. I jego głównym celem jest wypracowanie nowych rozwiązań i wykorzystanie dostępnych instrumentów
do poprawy jakości życia osób starszych. Na czym polega, powiem
w dużym skrócie, bo te projekty są niezmiernie zawiłe i jeśli byśmy
chcieli w sposób proceduralny to omówić, to pewnie byłoby to trudne.
Pokrótce mówiąc – w ramach naszych działań chcemy wypracować
dostępną dla osób starszych, z ich udziałem oczywiście, nakładkę na
klawiaturę komputera. Prosta rzecz, ale chyba jednak ważna dla seniorów w różnym wieku, tak, by ta nakładka i dostęp do klawiatury, i tym
samym do komputera był jak najbardziej przyjazny dla osób starszych,
by był tak przygotowany, jak oni sami by tego chcieli, a z drugiej strony
aby przy tej zaawansowanej technice, istniała możliwość wykorzystania w pełni atutów i możliwości komputera. Tak więc pracujemy nad
takim udogodnieniem. Każde z tych państw, o których mówiłam pracuje nad innym udogodnieniem - nowatorskim w zakresie wspierania
osób starszych. Jedno z państw opracowuje bransoletę przyzywową
dla osób z chorobą Alzheimera, ale różne są te pomysły. W przyszłym
roku mamy zamiar to sfinalizować i już wdrażać do realizacji. Mam
nadzieję, że takie działanie da nam możliwość zyskiwania doświadczeń
pomiędzy państwami.
Kolejna rzecz- to niekoniecznie może dzieje się w wyniku udziału
środków unijnych, mam nadzieję, że w nowej perspektywie będziemy
taką szanse mieli, ale chodzi mi o tworzenie dziennych centrów aktywności dla seniorów w różnych dzielnicach naszego miasta. Właściwie
staramy się tak uczynić, by w każdej dzielnicy miasta było centrum aktywności. Tu takie centrum przybliżała pani dyrektor Wilimska z Kra97

kowa. To są właśnie te miejsca rozwijania pasji, zainteresowań, wsparcia z drugiej strony - jeśli potrzeba psychologa, pracownika socjalnego,
to możliwość organizowania wyjazdów, spędzania wspólnie czasu
wolnego. To są takie miejsca, gdzie stwarza się możliwość rozwijania
różnych zainteresowań i aktywności wedle potrzeb seniorów z danej
społeczności lokalnej. To oni tworzą klimat i wskazują, jak ma funkcjonować takie centrum, a my im pomagamy i wspieramy ich w tym.
Kolejna rzecz to zwiększanie liczby miejsc w dziennych ośrodkach
wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera. Niezmiernie ważny temat,
w naszym mieście mamy już cztery takie ośrodki, które są niezwykle
ważne i potrzebne dla samych osób chorych, ale także dla ich rodzin.
Ośrodki te wspierając jeszcze w formie dziennej, ale tym samym utrzymując w środowisku zamieszkania, zapobiegając instytucjonalizacji
tych osób, wspierają je znakomicie. No i oczywiście Kluby Seniora
– właściwie w każdym Domu Pomocy Społecznej w naszym mieście
funkcjonują otwarte kluby, które integrują mieszkańców ze środowiskiem zewnętrznym. To jest znakomita forma, ona się sprawdza dla
mieszkańców Domu, którzy czują się pełnowartościowymi członkami
społeczeństwa. Mogą uczestniczyć w środowisku, mieć kontakty zewnętrzne, nie są postrzegani i nie odczuwają tego zamknięcia, można
tak powiedzieć, w instytucji całodobowej, a z drugiej strony to jest jakaś
alternatywa też dla seniorów ze środowiska.
(slajd nr 55, str. 107)
Szwajcarsko – polski program współpracy nie jest może programem finansowanym wprost ze środków unijnych, ale jest ważny i chcę
o nim powiedzieć. Dzięki środkom, które udało nam się pozyskać,
tj. 2 430 000 zł, dobudowujemy całe skrzydło przy Domu Pomocy
Społecznej dla Osób Starszych. Będzie to dom dla osób z chorobą
Alzheimera, całodobowy, pierwszy w Lublinie i śmiem powiedzieć, że
pierwszy w całym województwie lubelskim. Ale tak jak mówię, ten problem jest dość istotny i ważny, i chcemy zabezpieczyć naszych seniorów w opiece całodobowej ukierunkowanej na tę potrzebę. Pod koniec
przyszłego roku mamy zamiar zakończyć i oddać budowę. Na slajdzie
widać, jak będzie wyglądać to skrzydło domu dla 25 chorych osób.
(slajd nr 56, str. 108)
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Kolejna rzecz to organizacja działań w ramach ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej. Jest to oczywiście niezmiernie ważna kwestia.
Chcę tylko powiedzieć, że akurat Lublin nie jest organem prowadzącym
w stosunku do Zakładu Opieki Zdrowotnej poza jednym Ośrodkiem
Uzależnień, stąd nie mamy swoich szpitali, przychodni. Natomiast tematyka dotycząca ochrony zdrowia, potrzeb seniorów w tym zakresie, potrzeb opieki geriatrycznej, jest powszechna i przynajmniej na tyle, na ile
samorząd może wesprzeć naszych seniorów, staramy się to czynić, i tutaj
poprzez współpracę z przychodniami, z Akademią Medyczną jesteśmy
takim partnerem dla różnych środków zewnętrznych, tak by wspierać
przynajmniej profilaktykę naszych seniorów. Sami z siebie szczepimy
przeciwko grypie. Te bezpłatne szczepienia cieszą się dużym zainteresowaniem naszych seniorów.
(slajd nr 57, str. 109)
Kolejna rzecz to aktywizacja społeczna seniorów, już trochę o tym
mówiłam. To jest też to, na co zwracamy ogromną uwagę – wzmacnianie integracji międzypokoleniowej - to jest rozwój wolontariatu osób
starszych, propagowanie idei wolontariatu wśród samych seniorów, to
są te wszystkie działania, inicjatywy, które podejmujemy, aby angażować osoby starsze w życie miasta, w życie społeczności lokalnej. To
jest wreszcie budowanie dobrego wizerunku i zachęcanie wszystkich
mieszkańców i tych, którzy współtworzą Lublin do tego, by tworzyć
miejsca przyjazne dla seniorów.
(slajd nr 58, str. 110)
W ramach naszych inicjatyw organizujemy już drugą edycję
konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”. Coraz więcej instytucji,
przedsiębiorców i ośrodków kultury otwiera się na potrzeby osób
starszych, dostrzega je. To nas bardzo cieszy. Lubelskie Dni Seniora
obchodzimy rokrocznie, podobnie jak Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Na zdjęciu zamieszczonym na slajdzie widać nasze
lubelskie schody, całe wypełnione międzypokoleniowym korowodem, który przeszedł przez miasto wspólnie, w geście solidarności
młodszych pokoleń ze starszymi. Wreszcie kolejna inicjatywa to wolontariat senioralny, międzypokoleniowy, wspieranie się, zwłaszcza
dzieci ze szkół z mieszkańcami domów pomocy, ale nie tylko. To
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są przeróżne, naprawdę liczne inicjatywy międzypokoleniowe, które
mają miejsce w naszym mieście.
(slajd nr 59, str. 111)
Jeśli mówimy o zwiększaniu aktywności społecznej, to to, co służy
dostępności przestrzeni publicznej, to jest też wybudowanie Domu
Kultury, który oddaliśmy niedawno, i tak naprawdę w znacznej mierze
służy on osobom starszym. To tam zapoczątkowały swoją działalność
znane w całej Polsce Lubelskie Czaderki - nasze cheerleederki seniorki,
które w sposób znakomity realizują się fizycznie, a z drugiej strony
realizują tą swoja pasję i poprzez taniec są bardzo aktywne. Ale to także zajęcia dla seniorów, które tam mają miejsce, to prowadzony Klub
„Aktywni 50”. To także, tak jak mówiłam, te wszystkie budynki użyteczności publicznej służące wszystkim mieszkańcom, ale nakierowane
również na potrzeby osób starszych. To jest Teatr Stary, to Centrum
Kultury, w którym mają miejsce seniorzy, to Słoneczny Wrotków nad
naszym Zalewem Zembrzyckim i siłownia dla seniorów na świeżym
powietrzu, to rewaloryzacja Ogrodu Saskiego ze środków unijnych,
gdzie seniorzy mają liczne ławeczki do odpoczynku i taką dostępność
alejek, żeby senior, który jest troszeczkę mniej sprawny, mógł się swobodnie poruszać.
(slajd nr 60, str. 112)
I wreszcie kreowanie pozytywnego wizerunku. To jest to, o czym
też mówiłam, co jest niezmiernie ważne, czyli promocja tej aktywności osób starszych, pokazywanie wartości osób starszych, pokolenia
dojrzałego, które nosi w sobie mądrość, tradycję, roztropność i wymiana tej wiedzy z młodym pokoleniem. Tutaj także te programy są
realizowane z projektów zewnętrznych, dofinansowywanych wspólnie
i razem realizowanych z organizacjami pozarządowymi. Tych inicjatyw
jest coraz więcej, nasi seniorzy się rozkręcają, przybywa stowarzyszeń
i różnych inicjatyw.
(slajd nr 61, str. 113)
I już ostatnia rzecz, czyli to, o czym myślimy w przyszłej perspektywie. My, tak jak myślę większość samorządów, chcemy skorzystać
z tych środków, które będą możliwe do wykorzystania. I myślimy zarówno o środowiskowych formach wsparcia, o integracji społecznej,
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ochrona zdrowia jest dla nas niezmiernie ważna, to aktywne starzenie
się i wydłużenie aktywności zawodowej to też obszar, w którym będziemy chcieli realizować się i aplikować swoją aktywność. I oczywiście
rozwój działalności tych wszystkich form środowiskowych, które się
znakomicie sprawdzają i są bardzo ważne.
(slajd nr 62, str. 114, slajd nr 63, str. 115)
Bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość i za uwagę.
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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
Dziękuję, Pani Dyrektor. Pozwólcie Państwo, że dziękując Pani Dyrektor, która pokazała nam Lublin jako cały, zasługujący na taką piękną plakietkę, powiem i chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, że między
innymi ta Wasza inicjatywa „Miejsce przyjazne seniorom”, warta rozpowszechnienia w każdym samorządzie, była przyczyną dla której Lublin został specjalnie dostrzeżony w konkursie. Natomiast jak oglądałem te piękne zdjęcia towarzyszące prezentacji, to zastanawiałem się
drodzy Państwo, widząc uśmiechniętych seniorów nie dlaczego oni się
tak uśmiechają, tak się śmieją wręcz, tylko z czego. I myślę, że seniorzy
śmieją się z tych samorządowców, z tych polityków, którzy nie dostrzegli faktu, jak Polska zdecydowanie się postarzała, jak przybyło seniorów. Śmieją się z tych, którzy myślą, że to źle, bo nie dostrzegają w seniorach ogromnego potencjału i wielkich możliwości, które przecież
nie giną wraz z wiekiem, pod jednym warunkiem – że je pielęgnujemy.
I myślę, że jest wiele powodów do tego, żeby śmiać się z tych, którzy
teraz w obliczu szansy, przed jaką stoi Polska, nie są przygotowani,
żeby sięgnąć po środki z Unii Europejskiej. Jak słyszeliście Państwo,
od góry do dołu będą takie możliwości, o ile zostaną zaprogramowane.
Namawiam Państwa – jak tylko stąd wyjedziecie, do wizyty w swoich
regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, do przyjrzenia się, czy na
pewno jest tak jak w tych regionach, które się tu prezentowały, czy
rzeczywiście tam jest miejsce dla programów senioralnych. Ja stoję na
stanowisku, że każdy samorząd powinien się dobrze przygotować do
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tego, ażeby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie, na wszelkiego
rodzaju formy aktywności i wsparcia ze strony seniorów. I to przekonanie podzielił cały Zespół. Szliśmy dwoma torami. Pierwszy to stworzenie takiego pomocnika przewodnika po tym obszarze, który by nie
sugerował rozwiązań, ale otwierał oczy na problemy, a my wierzymy
w samorządy, wierzymy w ich kreatywność, wierzymy w racjonalizm
podejmowanych w samorządach decyzji, co wiele razy one znakomicie
udowodniły w wielu trudnych obszarach. I to jest ten moment, w którym chciałem Państwu powiedzieć parę słów o Agendzie 22. To jest
zestaw pytań. Mówi się, że nie ma niemądrych pytań, mogą być tylko
niemądre odpowiedzi. Coś w tym jest. Podzieliliśmy rzeczywistość,
w której żyjemy na 22 obszary, które warto uwzględnić przy tworzeniu
polityki senioralnej. I w żadnej mierze nie staramy się sugerować poza
jednym wyjątkiem tego, co powinno być zrobione, a raczej zadajemy
pytania, czy jest, czy funkcjonuje, czy wzięto pod uwagę, czy zaproszono… No i właśnie ten jeden wyjątek to jest, proszę Państwa, Rada
Seniorów. Rzeczywiście wprost pytamy czy w Waszej gminie, w Waszym powiecie, w Waszym regionie jest i funkcjonuje Rada Seniorów.
Bo jeśli tak, to to oznacza, że na trwałe zaprosiliście do dialogu osoby
starsze. Tak, jak to zrobiono chociażby w Lublinie, który się przed
chwilą prezentował. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że na
2,5 tysiąca gmin Rad Seniorów doliczyliśmy się z wielkim trudem, bo
nie ma takiej ewidencji, w całym kraju 28. To pokazuje jak bardzo
trzeba zabiegać o tę partycypację, zmianę takiego paradygmatu myślenia, że my coś dla seniorów powinniśmy zrobić. Tu pokazujemy – wiele jest do zrobienia, ale kładziemy nacisk na to, że można to zrobić
jedynie z seniorami. Co więcej – Rady Seniorów są zaczątkiem zmiany
polityki, te gminne rady seniorów w całej Polsce. Bo jeśli Pan Minister
Kosiniak-Kamysz rzuca ideę, ażeby powstał w Polsce Parlament Seniorów, to oznacza, że będziemy mieli za chwilę problem reprezentatywności. I te Rady Seniorów pomyślane jako miejsca, w których
współdziałają wszystkie organizacje seniorskie na terenie gminy
i wszystkie środowiska seniorskie są miejscem, z którego mogą za
chwilę pochodzić ci przedstawiciele, którzy będą w ministerstwie służyli radą i pomocą. O tym więcej powie pan poseł Szczerba, który, nie
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wiem teraz czy to dla niego jest zaszczyt, czy może dla mnie, pewnie
dla mnie, jest określany sejmowym Augustynem. Znaczy to, że on tam
w Sejmie pilnuje spraw seniorskich, a ja w Senacie, chociaż w obu naszych zespołach są posłowie i senatorowie. Chciałbym Państwa zachęcić, żebyście spojrzeli na stronę 12 w tej Agendzie, gdzie jest mowa
o zasadzie, czy też obszarze piątym, który mówi o dostępności. Przed
chwilą słyszeliśmy to słowo w ustach Pani Prezydent i myślę, że ono
jest bardzo kluczowe. Po pierwsze, zatrzymałem się przy tym dlatego,
że to bardzo konweniuje z treścią naszego konkursu, który chcieliśmy
tym razem ukierunkować na przestrzeń dostępną seniorom. Ale przestrzeń konkursową, rozumianą bardzo szeroko. Nie tylko jako łatwy,
przyjazny dostęp do infrastruktury, ale także dostęp do tego, co niesie
ze sobą cyfryzacja, dostęp do administracji. To jest szeroka gama. No
i zobaczcie Państwo – same pytania: czy władze lokalne posiadają program zwiększający w sposób systematyczny dostępność środowiska
fizycznego dla każdego? Dlaczego dla każdego? Bo to, co w tym zakresie jest dobre dla seniorów jest przecież dobre dla wszystkich. Jeżeli tak na to popatrzymy, że to jest dobre dla matki z dzieckiem, dla
osoby niepełnosprawnej, dla osoby z różnego rodzaju zaburzeniami,
to okaże się, że upominając się o prawa seniorów, upominamy się także o innych. Innych, którzy wymagają wsparcia. Bo to, co jest charakterystyczne w tej agendzie to podkreślenie tego, że kiedy się domagamy
realizacji postulatów seniorskich, kiedy je stawiamy, to tak naprawdę
chodzi o realizację praw człowieka. To nie jest nic nadzwyczajnego, to
nie jest extra żądanie, to nie jest, jak to się często seniorom, przypisuje
postawa roszczeniowa, że oni się domagają. Oni się domagają tego,
żeby traktować ich serio i żeby realizowano prawa ludzkie – w Domach
Pomocy Społecznej, w innych budynkach, w komunikacji zbiorowej,
na ulicach, w innych rodzajach środowiska zewnętrznego, tak jak w tej
zasadzie 5.1. Ale pytanie – czy osoby zawodowo zaangażowane w projektowanie i tworzenie infrastruktury zewnętrznej mają stały dostęp do
informacji dotyczącej polityki wobec osób starszych oraz działań podejmowanych w celu osiągnięcia tej dostępności, czy rzeczywiście tak
jest w samorządach, że kiedy coś projektujemy to od razu zapala się
czerwona lampka z napisem Uwaga! Ale to ma być dostępne dla senio118

rów, uwaga! – ale to ma być dostępne dla wszystkich niepełnosprawnych? Pewnie nie jest to jeszcze zwyczajem. Może tam, gdzie jest Pełnomocnik ds. Osób Starszych, może tam, gdzie jest szczególna jakaś
wrażliwość osobista odpowiedzialnych za projektowanie miejskie, coś
takiego się dzieje. Wprawdzie mamy wytyczne dotyczące projektów, ale
sami Państwo wiecie, jak jest z realizacją tych wytycznych. Wciąż jeszcze, jeśli się tego nie dopilnuje, to jest tam bardzo dużo mankamentów.
Także już na początku procesu projektowania i tworzenia infrastruktury trzeba zapraszać seniorów do tego, żeby ocenili te projekty. Bo ja
często słyszę – no dobrze, będzie Rada Seniorów, ale co ona ma robić,
czym się ma zajmować? No, na przykład tym, czy prowadzone są konsultacje z organizacjami osób starszych podczas opracowywania standardów i norm dostępności, w ogóle trzeba postawić pytanie, czy są
standardy lokalne w zakresie dostępności do różnego rodzaju obiektów i usług. Czy informacje udzielane przez władze na temat praw,
usług, programów są dostępne dla osób starszych? Proszę Państwa, tak
na próbę wszedłem na parę stron internetowych miejskich i gminnych,
i mogę powiedzieć, że z tą dostępnością jest kiepsko. Jest to napisane
nie takim językiem, który senior zrozumie, jest to posegregowane nie
w ten sposób, żeby to było łatwo dostępne i przyswajalne. Dlatego
wydaje mi się, że stawianie sobie przez samorządowców takich pytań
powinno otwierać oczy, czy rzeczywiście tak jest. Podobnie jeśli chodzi
o udostępnianie usług informatycznych osobom starszym, tym którzy
mają problemy ze wzrokiem, tym, którzy są niedosłyszący, z demencją,
z upośledzeniem. Jest teraz już standardem, że dział obsługi mieszkańców jest na parterze i jest zwykle dostępny dla niepełnosprawnych.
Jeden z samorządów poszedł krok dalej - zaproponował, co może się
upowszechni, zadał sobie trud, żeby zrobić tzw. jedno okienko dla
seniora. Żeby, kiedy przyjdzie osoba starsza do urzędu, miała do dyspozycji oddzielne okienko i pracownika o szczególnej wrażliwości,
który będzie jej przewodnikiem. Ja czasem słyszę, że taki pracownik
powinien być dla przedsiębiorców. Pewnie powinien być. A dla osób
starszych? To chyba oczywiste. Także warto zadawać sobie te pytania
i myślę, że one tylko otwierają przysłowiową puszkę Pandory. Po każdym miejscu Agendy właściwie zostawiamy jeszcze białą stronę po to,
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żeby samorządowcy uruchomiając własną wyobraźnię mogli wpisywać
kolejne pytania dotyczące poszczególnych obszarów. Być może i te
obszary powinny być poszerzone. Ale warto sięgać do tej Agendy, która pozwala zobaczyć problemy. Nie chcemy nikomu narzucać sposobu
ich rozwiązywania, chociaż nasz konkurs służy temu, żeby dobre praktyki propagować. Tutaj chciałem uspokoić tych wszystkich, którzy pytali, czy te prezentacje z dzisiejszej konferencji będą dostępne. Będą
dostępne na stronie Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych,
znajdziecie go na stronach senackich http://www.senat.gov.pl/sklad/
senatorowie/zespoly/parlamentarny,6,parlamentarny-zespol-ds-osobstarszych.html. I oczywiście będziemy się cieszyli, jeśli będą służyły
upowszechnianiu jak najlepszych wzorców. Proszę Państwa, jeszcze
tylko parę słów na temat partycypacji, które przedstawi nam poseł
Michał Szczerba. Bardzo się cieszymy, że pod hasłem wspierania seniorów i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a zwłaszcza Uniwersytetów
Trzeciego Wieku uzyskaliśmy dodatkowe miejsce skutecznego wpływu. Proszę Państwa, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych przygotował projekt ustawy, pozwalający samorządom łatwiej powoływać
Rady Seniorów, ale nie zdołaliśmy w poprzedniej kadencji tego przeprowadzić. Zrobił to już Zespół kierowany przez Pana Posła Michała
Szczerbę, który bardzo krótko, o to proszę, powie o tym, jak to teraz
wygląda. Bo mamy tutaj, Panie Pośle, na sali przedstawicieli Rad Seniorów i ten projekt jest dla nich też ważny. I dla samorządów, które być
może zechcą takie rady powoływać, informacja na temat tej zmiany
ustawowej jest konieczna. Bardzo proszę.

POSEŁ MICHAŁ SZCZERBA

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Dzień dobry Państwu. Dziękuję Panu Senatorowi za to zaproszenie i możliwość zabrania głosu. Rzeczywiście rok 2013 był istotny,
jeśli chodzi o przygotowywania i prace legislacyjne dotyczące potrzeb
osób starszych. I jedną z najważniejszych inicjatyw, które w tym roku
zostały skutecznie przeprowadzone jest nowelizacja ustawy o samorzą120

dzie gminnym. Tutaj muszę dodać, że ta inspiracja pochodziła również
z tych działań, które prowadził Pan Senator Augustyn wraz z zespołem
w latach poprzednich. My przejęliśmy tę pałeczkę i poprzez inicjatywę
poselską, rozbudowując ją, doprowadziliśmy do tego, że ta ustawa została 11 października 2013 r. uchwalona, a 30 listopada 2013 r. weszła
w życie. Czyli można powiedzieć, że od 30 listopada mamy bardzo
czytelne podstawy prawne dla samorządów w naszym kraju do tego,
żeby takie gminne rady seniorów powoływać.
(slajd nr 64, str. 124)
Co jest bardzo ważne – mamy w Polsce 2497 gmin, tylko w kilkunastu funkcjonują takie gminne Rady Seniorów…

SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. osób Starszych
…28, panie pośle…

POSEŁ MICHAŁ SZCZERBA

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
…28, tak. Czyli jest już w tej chwili coraz większe zainteresowanie.
I co ważne – my nie tylko wprowadziliśmy te przepisy, które mają
jakąś pewną analogię do młodzieżowych rad gmin, ale także wprowadziliśmy do ustawy pewne założenie ideowe, i to założenie ideowe
zostało wpisane w art. 5c. 1. Mianowicie: „gmina sprzyja solidarności
międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności
obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej”. I to jest takie
credo, które trochę nam wszystkim przyświeca.
(slajd nr 65, str. 125)
Co jest istotne, ta gminna rada seniorów może być powoływana z inicjatywy zainteresowanych środowisk, czyli tutaj może być np. inicjatorem
Związek Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale także
Rada Gminy może z własnej inicjatywy taką Radę utworzyć. I co też jest
istotne, ta Rada ma trzy funkcje zdefiniowane w ustawie, mianowicie ma
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charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. To nie jest Rada pasywna, to jest Rada, która ma wychodzić z pomysłami, z inicjatywami, przedstawiać w określonej formule te propozycje, które także wpływają na
to, że osoby starsze, starsi obywatele gminy będą mogły mieć w sposób
skuteczny realizowany to swoje prawo do miasta, do współdecydowania
o tym, jak to miasto ma wyglądać, jakim celom ma służyć, jak ma być
zarządzane, na co wydawać wspólne środki.
(slajd nr 66, str. 126)
Rada Seniorów, będąca także trochę taką pomocą dla samorządów,
będzie składała się z przedstawicieli osób starszych, przedstawicieli
podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Wczoraj z Panem Senatorem
uczestniczyliśmy w konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jest
już ich w tej chwili 450 i widać jednak, że te środowiska, które zajmują
się edukacją osób starszych, ale także coraz bardziej aktywnością społeczną także powinny mieć swoich przedstawicieli w tym gronie.
(slajd nr 67, str. 127)
Rada Gminy oczywiście będzie nadawała statut, który będzie określał wybór członków, ale tutaj też założyliśmy, że Rada Gminy będzie
dążyła do tego, żeby wykorzystać potencjał już istniejących, już działających organizacji osób starszych, podmiotów działających na rzecz
osób starszych. Także powinny by stworzone takie regulacje, które
będą zapewniały sprawny wybór tej rady.
(slajd nr 68, str. 128)
To, co jest bardzo ważne, i tutaj mówię do przedstawicieli większych miast, do tych miast, które mają jednostki pomocnicze, to mianowicie to, że Rada Gminy może w statucie jednostki pomocniczej
upoważnić ją do utworzenia Rady Seniorów jednostki pomocniczej.
W przypadku miasta st. Warszawy już wiemy, że takie zainteresowanie
jest, nawet wyrażone w postaci uchwał Rad Dzielnic, które wnioskują
do Rady Miasta o utworzenie takich rad właśnie w dzielnicach.
(slajd nr 69, str. 129)
Cóż jeszcze można powiedzieć? Polityka senioralna, Szanowni Państwo powinna być budowana i z góry i z dołu. Mamy te trwałe podsta122

wy, które dają nam długofalowe założenia polityki senioralnej Państwa
na lata 2014-2020. Dzisiaj rozmawiałem, Panie Senatorze, z ministrem
Kosiniakiem i potwierdził, że w przyszłym tygodniu, we wtorek 24
grudnia, podczas świątecznej Rady Ministrów, Rada Ministrów zatwierdzi długofalowe założenia polityki senioralnej w Polsce. Więc to, myślę,
będzie prezent dla wszystkich naszych seniorów i na tym bym Panie
Senatorze zakończył, wiedząc, że przed nami ważne rozstrzygnięcia
konkursowe. Dziękuję bardzo.
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SENATOR MIECZYSŁAW AUGUSTYN,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. osób Starszych
Dziękuję Panie Pośle. Dziękujemy Panu i wszystkim posłom, którzy
zgłosili tę inicjatywę. Ja chcę zwrócić Państwu uwagę na to, że do tej
pory było tak, że to na ogół organ wykonawczy samorządu z własnej
inicjatywy powoływał Radę Seniorów. Teraz też tak może być, ale może
też być i odwrotnie. To znaczy, że organizacje mogą się zjednoczyć
i wnioskować o powołanie takiej rady. I druga kwestia jest taka, że te
rady mają także mieć charakter konsultacyjny i doradczy. Jest to dosyć
wyraźnie napisane i wydaje mi się, że ich ranga i znaczenie będzie ewoluowało i będzie coraz większe. Warto z tej szansy skorzystać, mówię
do samorządowców licznie dzisiaj tutaj zgromadzonych i czekających
na to, aż sięgnę po dokument, który jest komunikatem kapituły konkursu „Samorząd przyjazny seniorom”, tym razem ze szczególnym
akcentem na przyjazną przestrzeń publiczną.
Do konkursu napłynęło kilkadziesiąt projektów. Nasi partnerzy
w konkursie, a więc Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, a także redaktorzy pism samorządu
terytorialnego „Wspólnota” i „Gmina” ocenili te projekty pod względem kompleksowości projektowanych rozwiązań, pod względem rozwiązań sprzyjających integracji międzypokoleniowej, biorąc pod uwagę
trwałość zakładanych efektów i partnerskie współdziałanie z instytucjami, organizacjami, a także innymi samorządami. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach, szczeblach samorządu zostały:
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Województwo przyjazne seniorom
W kategorii województwo przyjazne seniorom zwycięzcą zostało województwo kujawsko – pomorskie za realizację projektu pt.
„Otwarty konkurs ofert „Wspieranie aktywności i integracji społecznej
seniorów” realizowany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

Powiat przyjazny seniorom
W kategorii powiat przyjazny seniorom zwycięzcą został powiat
nowosądecki za realizację projektu „Współpraca ze Stowarzyszeniem
Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu”.

Gmina przyjazna seniorom
W kategorii gmina przyjazna seniorom zwycięzcami zostali:
1. Miasto Stołeczne Warszawa za realizację projektu pt. „Warszawa Przyjazna Seniorom – przestrzeń miejska dobrze zaprojektowana dla osób starszych – wybrane dobre praktyki”.
2. Miasto Kluczbork za realizację projektu pt. „Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji
deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont
części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych”
3. Miasto Międzyrzec Podlaski za realizację projektu „Wiek nie ma
znaczenia. Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów”.

W kategorii gmin przyjaznych seniorom
wyróżnienia przyznano projektom,

które w ocenie jury otrzymały najwyższą punktację.

I Wyróżnienia specjalne w kategorii kompleksowość projektowanych
lub wdrożonych rozwiązań otrzymały:
1. Miasto Kielce za realizację projektu „Zintegrowany system
wsparcia na rzecz osób starszych”.
2. Miasto i Gmina Wieliczka za realizację projektów:
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• „Program Rewitalizacji dla Miasta Wieliczka”
• „Budowa świetlic środowiskowych w miejscowościach: Mietniów, Sułków, Koźmice Małe, Lednicy Górnej, Janowicach”
• „Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – polegający na bezpłatnej dostawie i montażu komputerów wraz
z bezpłatnym dostępem do Internetu”
• „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w Aglomeracji Krakowskiej – budowa parkingów i dojść do peronów”
• „Budowa Placu targowego Bednarka 2012-2013”.
3. Miasto Nysa za realizację projektu „Nysa przyjazna seniorom
– aktywność i integracja w przestrzeni publicznej”.
II. Wyróżnienia specjalne w kategorii rozwiązania sprzyjające integracji międzypokoleniowej otrzymały:
1. Miasto Lublin za realizację projektu „Lublin przyjazny seniorom”.
2. Miasto Płock za realizację projektów:
• „Miejsce Przyjazne Seniorom”
• „Karta Seniora”
• „Pomoc medyczna dla Seniorów”.
III. Wyróżnienia specjalne w kategorii trwałość zakładanych lub osiągniętych efektów:
1. Miasto Lubań za realizację projektów:
• „Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów
w centrum miasta Lubań,
• Zagospodarowanie „Podkowy” – terenu pomiędzy ulicami:
Kopernika, Wojska Polskiego i Słowackiego w Lubaniu,
• Rok 2013 - poprawa infrastruktury miejskiej. Poprawa dojazdu
do obiektu zabytkowego – kościół Św. Trójcy w Lubaniu”.
2. Gmina Grębocice za realizację projektów:
• „Uniwersytet Trzeciego Wieku Klub,
• Seniora Złota Jesień, Klub Seniora Wrzos, Klub Seniora Babie
Lato,
• Programy zdrowotne: Biała Sobota, Szczepienia Przeciwko
Grypie dla osób 65+”.
3. Gmina Celestynów za realizację projektu „Przestrzeń publiczna
Celestynowa zbliża Seniora do kultury”.
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IV. Wyróżnienia specjalne w kategorii partnerskie współdziałanie
z instytucjami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie planowania i realizacji rozwiązań
otrzymały:
1. Miasto Bytom za realizację projektu „Bytomski Samorząd z Seniorami w ich jesieni życia”.
2. Miasto Gdynia za realizację projektu „Gdyński dialog z seniorami – mechanizm refleksyjnego kształtowania przestrzeni Miasta,
w odpowiedzi na potrzeby osób starszych”.
3. Miasto Chodzież za realizację projektu „Aktywizacja terenów
nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży, poprzez przebudowę promenady i uruchomienie bazy ratownictwa WOPR”.
V. Wyróżnienia specjalne w kategorii współpraca z innymi samorządami, instytucjami krajowymi i współpraca międzynarodowa
otrzymały:
1. Miasto Czechowice Dziedzice za realizację projektu „Seniorzy
bez granic – reintegracja społeczna osób starszych poprzez nowe
strefy aktywności”.
2. Gmina Kolbuszowa za realizację projektu „Rewitalizacja Miasta
Kolbuszowa”.

Szanowni Państwo, zrealizowaliśmy tym samym cele konferencji
i dobiegliśmy do jej końca. Miała ona charakter przede wszystkim informacyjny. Gdyby jednak ktoś z Państwa chciał w tej chwili zabrać
głos, podzielić się swymi uwagami i wrażeniami, jest na to dobry moment, dobry czas. Czy są osoby, które chciałyby się wypowiedzieć?
Jeśli nie, to chciałem Państwa zapewnić, że wszystkie prezentacje będą
dostępne, będziemy prosić też laureatów, tzn. zwycięzców i wyróżnionych o przesłanie skrótu projektów po to, ażeby je przekazać do pisma „Wspólnota”, które wybierze te spośród nich, które będzie chciał
zaprezentować całej Polsce. Dziękuję bardzo, chciałbym na koniec
życzyć Państwu, ażeby przez te Święta towarzyszyła Wam satysfakcja
z tego co robicie dla osób starszych u siebie. Wszystkiego dobrego.
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Informacja o składzie,
zakresie zainteresowańi działalności
parlamentarnego zespołu ds. Osób starszych
Zespoły senackie i parlamentarne są apolitycznymi grupami skupia
jącymi parlamentarzystów, tworzonymi do zrealizowania celów okre
ślonych w ich regulaminach wewnętrznych. Cele działania zespołu,
sposób działania oraz organizację wewnętrzną zespoły ustalają samo
dzielnie. Zespoły działają na podstawie ustawy o wykonywaniu man
datu posła i senatora oraz regulaminu Senatu i Sejmu. Władze zespołu
mają obowiązek podania do wiadomości Prezydium Izby składu oso
bowego zespołu oraz regulaminu wewnętrznego. Senatorowie obecnej
kadencji uczestniczą w pracach ponad trzydziestu zespołów senackich
i parlamentarnych. Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych jest
jednym z nich. Został utworzony w celu wspierania działań na rzecz
osób starszych, dotyczących m.in. kreowania zintegrowanej polityki na
rzecz osób starszych, upowszechniania dobrych praktyk partnerskiego
działania samorządów czy animowania i upowszechniania działalności
organizacji seniorskich oraz pracujących na rzecz osób starszych. Prze
wodniczy mu senator Mieczysław Augustyn, w skład wchodzą ponadto
senatorowie: Anna Aksamit, Alicja Chybicka, Jarosław Duda, Stanisław
Chodorowicz, Robert Mamątow, Jan Michalski, Andżelika Możdżanowska, Grażyna Sztark, Marek Ziółkowski oraz posłowie: Elżbieta
Achinger, Anna Bańkowska, Maria Hanyska, Iwona Kozłowska, Beata
Małecka-Libera, Krzysztof Michalkiewicz, Janina Okrągły, Sławomir
Piechota, Marek Plura, i Józef Racki.
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Zeszyty Zespołów Senackich
Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich,
dokumentujące zorganizowane przez nie konferencje:
1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy
nowa era pomyślności kolei żelaznych ? (materiały z konferencji 20 listopada 2009 r.)
2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
(materiały z konferencji 14 grudnia 2009 r.)
3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji 1 grudnia
2009 r.)
4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały z konferencji 9 grudnia 2009 r.)
5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały
z konferencji 15 grudnia 2009 r.)
6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały
z konferencji 14 grudnia 2009 r.)
7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji 5 listopada 2010 r.)
8. Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję
2 czerwca 2011 r.)
9. „Stan gospodarki wodnej w Polsce” – problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) – materiały na konferencję
2 czerwca 2011 r. – wydanie II
10. „Rozwój ratownictwa drogowego” – materiały z konferencji
25 listopada 2010 r.
11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego – materiały
z konferencji 8 lutego 2011 r. (w przygot. wersja na płycie)
12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość - język ; maj 2012 r.
13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji
europejskiej? (materiały na konferemcję19 luty 2013 r.)
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14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały
z konferencji 6 listopada 2012 r.)
15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały z konferencji 15 października 2012 r.)
16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych (konferencja 11 grudnia 2012 r.)
17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy usług społecznych w zakresie edukacji
podstawowej (konferencja 20.03.2013 r.)
18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (konferencja
16 kwietnia 2013 r.)
19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 (materiały z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” z dnia
23 października 2013 r.)
20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem kolejowym (materiały z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury z dnia 15 października 2013 r.)
21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu zorganizowanego
przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci w 2013 r.
22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały
z konferencji 28 października 2013 r.)
23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych
polityk senioralnych z wykorzystanie środków UE (konferencja
17 grudnia 2013 r.)

Serię Zeszytów Zespołów redagują:
Piotr Świątecki, Bożena Witt-Mojsik i Dorota Wojucka
z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu
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